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Aktuális

Az emberi energiafelhasználás
végső határát derítették fel
Az emberi állóképesség kulcsa, az energiafelhasználás
végső határát állapították meg amerikai kutatók egy 4828
kilométeres futás, a Tour de France kerékpárverseny és más
rangos sportesemények elemzésével.

Tizenhat százalékkal csökkent
a mézelő méhkolóniák száma
A 33 európai országban valamint Algériában, Izraelben és Marokkóban végzett felmérés szerint a 2017-218-as tél elején 544
879 kolóniát tartottak számon. Számos körülmény összejátszása
- időjárás, természeti katasztrófa és a kolóniák királynőivel fellépő problémák - miatt 89 124 odalett.
A legnagyobb, 25 százalékos veszteséget Portugáliában, ÉszakÍrországban, Olaszországban és Angliában észlelték, míg Fehéroroszországban, Izraelben és Szerbiában a veszteségi ráta 10
százalék alatt volt. Országokon belül is - Németországban, Svédországban és Görögországban - észleltek jelentős regionális ingadozásokat.
A teljes veszteség ugyan kisebb, mint amit az előző télen feljegyeztek (20,9 %), de jóval magasabb, mint a 2015-16-os adatok (12
%). Skóciában például ezen három év alatt a mézelő méhek pusztulása 18 százalékról 23,7 százalékra nőtt.
A tanulmány vezető szerzője elmondta, hogy a mézelő méhkolóniák vesztesége komplex kérdés. Egyre kevésbé van rá hatással
az általános időjárás, sokkal inkább a sajátságos időjárási körülmények vagy a természeti katasztrófák hatnak a kolóniára. A kolóniákat télen figyeljük meg, de az előző nyári körülmények határozzák
meg részben azt, hogy mi történik velük. Sok kolónia akkor pusztul
el, ha például problémák merülnek fel a királynővel, ha az eltűnik,
vagy nem rak megtermékenyített tojásokat, amelyekből a munkások lesznek. Sok kolóniát támad meg az ázsiai méhatka.

4

Az amerikai Duke Egyetem kutatói kimutatták, hogy csúcs az átlagos emberi szervezet úgynevezett nyugalmi anyagcseréjének két
és félszerese vagy napi 4000 kalória, hosszú távon ennél nagyobb
energiafelhasználás nem tartható fenn.
Azt is megállapították, hogy a várandós nők az állóképesség bajnokai, mivel anyagcseréjük az emberi szervezet tűrőképessége közelében van - írta a BBC.
A kutatás az Egyesült Államokat átszelő futóversennyel kezdődött,
melynek résztvevői 140 nap alatt tettek meg 4828 kilométert, hogy
Kaliforniából Washingtonba, a fővárosba jussanak. Hónapokon át
heti hat maratoni távot (42,2 kilométer) futottak, közben a tudósok
megvizsgálták, hogy reagál minderre a szervezetük.
A verseny előtt és alatt megmérték a nyugalmi anyagcseréjüket,
vagyis azt, hogy hány kalóriát égetnek el, amikor pihennek. Azt is
megmérték, hány kalóriát használtak fel az extrém állóképességi
versenyek alatt.
Nagy energiafelhasználással kezdték a versenyt, mely végül a
nyugalmi anyagcsere 2,5-szeresén állapodott meg - mutatták ki a
Science Advances tudományos lap aktuális számában megjelent tanulmány készítői. A csak egy maratont futók a nyugalmi anyagcseréjük 15,6-szorosát is felhasználták. A Tour de France 23 napja alatt a
kerékpárosok nyugalmi anyagcseréjük 4,9-szeresét, a 95 napos antarktiszi kerékpározáson a 3,5-szörösét bevetve versenyeztek.
„Pár napig megy a rendkívüli intenzitás, de ha annál is tovább akarunk futni vagy kerékpározni, akkor vissza kell vennünk, erre mutat a
vizsgált versenyek résztvevőinek minden adata” - mondta el a BBC-nek
Herman Pontzer, a kutatás egyik résztvevője.
A várandós nők energiafelhasználása a nyugalmi anyagcsere
2,2-szeresét is eléri, vagyis az extrém sportolók közelében van.
A tudósok szerint a nyugalmi anyagcsere 2,5-szeresének felhasználása nem annyira a szív, a tüdő vagy az izmok, inkább az emberi
emésztőrendszer teljesítőképességén múlik.
Azt találták, hogy a szervezet nem tud megemészteni, felszívni és
feldolgozni elég kalóriát és tápanyagot ahhoz, hogy ennél nagyobb
energiafelhasználást hosszú távon fenntartson.
Rövidebb távokon a test égetheti, majd a pihenés alatt visszaépítheti a saját zsírját vagy izomtömegét. Extrém távú versenyeken, a kimerültség határán azonban ki kell egyensúlyozni az energiafelhasználást. Az eredmények abban is segíthetnek a sportolóknak, hogy
okosan válasszák meg az iramukat.

Aktuális

Nyaralás a
műanyagtengerben?
A Földközi-tenger mindössze vizeink 1%-át teszi
ki, de a mikroműanyagok 7%-át tartalmazza, ami
rekordmennyiségnek számít. A tengert minden
egyes évben több mint fél millió tonna műanyag
árasztja el, ami percenként 33.800 eldobott
félliteres PET-palacknak felel meg - derül ki a
WWF legfrissebb jelentéséből, melyet az óceánok
világnapja alkalmából publikáltak.

Fotó: Milos Bicanski

Június 8-án volt az óceánok világnapja, a Földközi-tenger
országaiban azonban sajnos nincs ok az ünneplésre: rekordmértékű lett a műanyagszennyezés a térségben, melynek
első számú oka, hogy az országok még mindig nem képesek
hatékonyan kezelni a hulladékproblémát. A régió gazdasága
súlyos árat fizet ezért - szó szerint, hiszen minden évben több
százmillió dollárra rúgnak az ehhez kapcsolódó költségek, nem
beszélve a műanyaghulladék élővilágra gyakorolt hatásáról. A
WWF „Állítsuk meg a műanyagáradatot: hogyan tudják megóvni tengerüket a mediterrán országok?” című jelentése az egyes
országok hulladékkezelését vizsgálja és értékeli.

Az újrahasznosítás a begyűjtés, a szétválogatás és a technológia
magas költségei miatt drága, a térségben páran azonban jó példával járnak elöl. Ilyen például Olaszország, ahol a műanyaghulladék 38%-át szelektíven gyűjtik, így azt képesek újrahasznosítani. A
déli országok javarésze viszont a hulladék kevesebb, mint 10%-át
hasznosítja újra.

Közösen kell fellépni

„Minden második lélegzetvételt az óceánok biztosítanak, és az általunk kibocsátott szén-dioxid negyedét elnyelik, ezért az egészséges
tengerek jólétünk zálogai. Mindannyiunk felelőssége, hogy tengereinket megóvjuk” - mondta Antal Alexa, a WWF Magyarország kommunikációs vezetője.
A horvát tengerpart a magyar turisták körében is kedvelt nyaralóhely. Ezért fontos a szezon elején felhívni a figyelmet arra, hogy
felelős turistaként tudatos, jó döntésekkel mi is sokat tehetünk a
tengerek megóvása érdekében. Nyaraláskor ügyeljünk arra, hogy
ne vásároljunk olyan szuvenírt, amelyről nem tudjuk biztosan,
hogy beszerzésével nem károsították a tenger élővilágát - ilyenek
lehetnek például a korallokból vagy más védett fajokból készült
termékek. Emellett persze figyeljünk oda a műanyag tárgyak használatára és a hulladékra is. „Ne hozzunk haza magunkkal semmit,
csak az élményeinket, és ne hagyjunk ott mást, csak a lábnyomunkat a homokban” - fejezte be Antal Alexa.
Mindemellett persze a vállalatok és a kormányok felelőssége is
igen nagy. A hulladékmentes, fenntartható és körkörös gazdasághoz elengedhetetlen a változás - ehhez dolgozott ki a WWF iránymutatásokat, amelyeket az egyes országoknak át kellene ültetni a
saját gyakorlatukba, jogszabályaikba.
A WWF felhívja a térség összes országának kormányát és az
Európai Uniót, hogy a Földközi-tenger védelmét célzó Barcelona
Egyezmény keretein belül együtt vállaljanak kötelezettséget és
tegyenek konkrét lépéseket annak érdekében, hogy megóvják a
Földközi-tengert a műanyagszennyezéstől. Erre jó alkalom lehet
a következő ülés, amelyet 2019 decemberében tartanak Nápolyban. Emellett idén júliustól novemberig a WWF új, Blue Panda
nevű hajója a Földközi-tengeren fog közlekedni Franciaország,
Olaszország, Törökország, Tunézia és Marokkó partjait érintve,
hogy mozgósítsa a helyi lakosokat és a turistákat a műanyagszen�nyezés csökkentése érdekében.

Fürdünk a műanyagban

A számok riasztóak: a Földközi-tenger partszakaszainak minden egyes kilométerén naponta több mint 5 kg tengeri hulladék halmozódik fel. A térség legszennyezettebb területe Törökország déli része, de Barcelona, Velence, Tel-Aviv, Valencia és a
marseille-i öböl is a rendkívül szennyezett partszakaszok közé
tartozik.
A műanyagtermékek több mint fele a gyártás után kevesebb
mint egy évvel a kukában landol. A tengeri hulladék évente 641
millió euró költséget jelent a turisztikai, tengerészeti és halászati szektor számára.
A Földközi-tenger menti vállalatok évente 38 millió tonna
műanyagtárgyat gyártanak eladásra, de nem fedezik a túlzott
hulladéktermelés költségeit. Ráadásul az új műanyag gyártása
olcsó, ezért a cégek nem törekednek arra, hogy újrahasznosított műanyagot vagy más, alternatív anyagokat használjanak
termékeikhez. A kormányok és a helyi önkormányzatok hulladékuk 28%-át még mindig nem kezelik megfelelően. Amit pedig nem gyűjtenek be, az illegális hulladéklerakókba jut vagy
egyszerűen kikerül a szabadba, így viszont egyenes út vezet
a folyókba és végül a tengerbe. A térségben évente 2,9 millió
tonna hulladékot még mindig nem ellenőrzött területeken
dobnak el, különösen Egyiptomban és Törökországban, de Marokkóban is 170 olyan hulladéklerakó telep található, amelyeket bár lezárásra ítéltek, még mindig működnek. A gyártók és a
kormányok, hatóságok mellett a turistáknak is van hova fejlődniük: ők évente több mint 24 millió tonna műanyaghulladékot
termelnek a mediterrán térségben, a tengerparti városokban
nyaranta 30%-kal megnő a hulladék mennyisége.
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Életmód

Zölden vagy Feketén? – Maggal vagy mag nélkül?
Amit tudni érdemes az olajbogyóról
A görög mitológia szerint
az olajfa Athéné istennő
ajándéka volt a falu népének,
mellyel megnyerte a város
védőszentje címet Poszeidón
istennel szemben egy
versengés során.
Nagy valószínűség szerint olajfákat először a mai Görögország területén neveltek
először, ahonnan a föníciai kereskedők által
került be Spanyolországba, ahonnan Kolumbusz Kristóf vitte magával Amerikába.
Ami biztos, hogy már több mint 6000
éve használja az emberiség többek között
élelmiszerként, gyógyszerként, kozmetikumként. A vallásban is szerepet kapott
különböző rítusoknál, valamint a bibliában
is több utalást találunk rá, mint pl. a galamb
szájában az olajfa ágával, mikor visszatér
Noé bárkájára.
Amit azonban a legtöbben tudni szeretnének, hogy mi a különbség a zöld és fekete olajbogyó között?
Fajtától függetlenül minden olívabogyó
zöld, és ahogy érik, elkezdi változtatni a színét és besötétedik a padlizsánhoz hasonló
sötétlilára. A teljes fekete színű olajbogyó
egy adalékanyagnak (E-579) köszönhető.
Az olajbogyó az olajfa csonthéjas gyümölcse. Csak Spanyolországban több mint
200 fajtát termesztenek jelenleg. Az olajbogyó termés 90%-át olívaolaj előállítására
használják, és csak a maradék 10%-ból készítenek csemegebogyót. Fajtáit tekintve a
legnépszerűbbek: gordal, picual, hojiblanca,
arbequina, manzanilla, empeltre, picudo,
verdial, cornicabra, blanqueta… Nem minden fajta alkalmas csemegebogyónak. Ahhoz, hogy a bogyó fogyasztható legyen,
szüretelés után szüksége van érlelési folyamatra, mert a nyers gyümölcs túlságosan
keserű és kemény.
Tápértéke magas, mint a belőle hidegen sajtolt extra szűz olívaolajnak. Ásványi
anyag és vitamin tartalma jelentős (Kalcium, Vas, A-, C-, D-, E-vitamin). Proteinben
szegény, de rostban nagyon gazdag, mely

hozzájárul az emésztés megfelelő működéséhez.
Tartalmaz Omega 3 és Omega 6 zsírsavakat, melyek nélkülözhetetlenek az emberi szervezet számára, melyekhez csak
táplálkozás során juthatunk hozzá, mivel a
szervezet nem képes előállítani. Kimagasló
szerepe van a szív- és érrendszeri, valamint
a daganatos betegségek prevenciójában.
Megelőzheti és enyhítheti a csontritkulást,
egyes pszichés zavarokat, bőrpanaszokat,
bizonyos autoimmun problémákat és allergiákat.
A hiedelemmel ellentétben nem annyira
hizlal, mint gondolnánk. 100g olajbogyóban mindössze 150 kalória van.
A mediterrán diéta kedvelt alapanyaga,
napi 8-10 szem fogyasztása ajánlott. Gyermekeinknek is nyugodtan adhatjuk, mert
segít a koncentrációban és nyugtató hatású
alapanyagokat is tartalmaz. Idősebbeknél
úgyszintén ajánlott, mert jótékonyan hat
a koleszterinszintre. A polifenoloknak köszönhetően javítja a memóriát, és csökkenti
az azzal kapcsolatos betegségek kialakulásának kockázatát, úgymint a demencia és
az Alzheimer-kór.
Ízvilága változatos, melyet a fajta mellett a különböző fűszerezés határoz meg
(kakukkfű, babérlevél, fokhagyma, citrom,
hagyma…). Kifejezetten kedvelt a szardellával töltött zamatos csemegebogyó. Nép-
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szerűsége és könnyed felhasználása annak
köszönhető, hogy megtalálható benne a
négy alapízt: édes, sós, keserű, savanyú.
Használhatjuk nyersen, csipegetősnek,
salátába, de bátran főzhetünk is vele. Nagyon finom tésztás ételekbe, kenyérmas�szába, vagy akár sós muffinba.
Ínyenceknek tökéletes választás lehet
vagy az édes olajbogyó lekvár vagy a sós
olajbogyó pástétom, melyet 5 különböző
ízben kínálunk. Nem beszélve az igazi különlegességnek számító magocskáról, melyet a csonthéjas magból nyernek ki.
Az olajbogyó és az olívaolaj ma már alapélelmiszernek számít, melyet mindenkinek
be kellene építenie az étrendjébe. Természetesen ne feledkezzünk meg az egyéb
létfontosságú élelmiszerekről (zöldség,
gyümölcs, hal, hús, gabonafélék, diófélék,
tejtermékek), és a mozgásról sem. Hiszen
mondhatjuk, hogy az olajbogyó és az olívaolaj szuperélelmiszer, de csak akkor, ha az a
megfelelő életvitellel párosul.

WWW.OLIVAR.HU

Olívaolaj online szaküzlet,
és spanyol különlegességek

Egészség
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Gondolkodó

Vissza is én köszönjek?
Nemrég buszra vártam szülőfalum
várójában. Megérkezett oda egy
helybeli kiskamasz is: szemlátomást a szomszéd falu általános iskolájába igyekezett. Elfoglalt egy
számára kedvezőnek tűnő pozíciót, és ott lehorgonyzott: más egyéb
nem történt.

A közelmúltig a falvakban volt egy
szép szokás: az általános udvariassági szabályok figyelembe vételével
mindenki köszönt mindenkinek, ezzel
kifejezve és erősítve a közösségi ös�szetartozás érzését. Úgy vélem, hogy
ez a hagyomány érdemes a megőrzésre,
a fennmaradásra, ezért – mintegy figyelmeztetésképpen- ráköszöntem a nebulóra: a szeme sem rebbent. Egy tinédzser
nemköszönésének számos magyarázata
lehet: így demonstrálja, hogy ő már nem

gyerek, s mint ilyen már szakított a korábbi évek szülők által kikényszerített,
kellőképpen meg nem indokolt, gépies,
nem őszinte, halálosan unt köszöngetéseivel; az is lehet, hogy mint „ifjú lázadó”
így demonstrálja a felnőttekkel szembeni
egyfajta ellenállását; előfordulhat, hogy
– korosztályi sajátosságként- rosszkedvű,
elégedetlen, haragszik az egész világra,
és ezért nincs kedve köszönni. Sajnos
van még egy lehetőség, amelyik a
legnyugtalanítóbb mind között: azért
nem köszön, mert ezt látta, ezt tanulta
a felnőttektől
Elkezdtem célirányosan figyelni a település utcáin szembejövő ismerős arcokat, de a fiatalabb férfiak köszönése, a
hölgyek visszaköszönése igen gyakran
elmaradt. Gondoltam, hogy ez nem helyi sajátosság, s erről nem sokkal később
meg is győződhettem, amikor egy közeli kisvárosba mentem bevásárolni. Volt
olyan üzlet, ahol sem az üdvözlő köszönésemre, sem az elköszönésemre, sőt még a
„boldog húsvéti ünnepek”-re sem reagált

8

senki: élen az üzletvezetővel. Fáradt, közömbös tekintetükből ezt olvastam ki: „Ez
meg mit akar itt?!”
Ezen élmények hatására mostanában
sokszor eszembe jut egykori egyetemi
hallgatótársnőm reakciója egy hasonló
helyzetben, amikor megkérdezte: „Vissza
is én köszönjek?!”
Naponta hallani, hogy elidegenedő, elembertelenedő világban élünk: épp ideje
lenne ezen változtatni, mert ez nem jó
senkinek. Tudatosítani kell az emberekben, hogy a köszönés nem egy kegy, nem
egy haszontalan udvariassági gesztus,
hanem azt fejezi ki, hogy „közöm van hozzád!”, „embertársamként tisztellek!”, s alkalmas arra is, hogy hidat építsen ember
és ember között.
Ennek szellemében minden tisztelt olvasónak: további szép napot kívánok!
Zámbó Zoltán
Kővágóörs,
2019. május 20.

Életmód

Natto – a világ egyik legmegosztóbb étele
„Kicsit furcsa a szaga és az állaga,
de nagyon finom”. Általában valahogy így jellemzik a nattot, amely talán a világ egyik legmegosztóbb étele. Van, aki imádja, de akad olyan is,
aki inkább elutasítja, hiszen elég érdekes étel, amelyet sokan még csak
meg se hajlandóak kóstolni. Magyarországon és talán egész Európában még igen keveset hallani róla,
pedig más földrészeken előszeretettel fogyasztják nem csak íze, hanem
jótékony hatásai miatt is.
A natto (másnéven Natto-Moto), egy japán eredetű étel, amely mindössze csak
két összetevőből áll: szójababból és natto
erjesztő baktérium kultúrából. A szójabab
erjedése nyálkás textúrát és erőteljes ízt
eredményez, amit sokan kellemetlennek és
büdösnek találnak, míg mások rendkívüli
módon élveznek.
Szokatlan illatát gyakran a túlérett sajthoz hasonlítják, ezért önmagában kevesen fogyasztják, ugyanakkor szójaszósszal,
kimchivel (erjesztett káposzta) tálalva rendkívül finom, tápláló, egészséges étel. Japánban gyakran tálalják rizzsel, metélőhagymával, mustárral, szezámmaggal és fűszerekkel.
A Natto kialakulása a régmúltba nyúlik
vissza és több legenda is kering róla. Mindegyik egy kicsit eltérő történet, de egy közös bennük: véletlenül alakult ki, úgy, hogy
a szójabab erjedésnek indult egy meleg,
párás helyen. Ezt megkóstolták, és annyira
ízletesnek találták, hogy Japán nemzeti ételévé vált. Azóta már dobozos, szagtalanított
változatban is elérhető a boltok polcain.
A natto egészségügyi előnyei miatt egyre népszerűbbé válik a világ minden részén. Vegánok, vegetáriánusok, glutén- és
laktózérzékenyek körében már közismert
étel. Az erjesztési folyamat során a baktériumok lebontják a nehezen emészthető fehérjéket, amelyre sokan érzékenyek.
A fermentált szója megkönnyíti az emésztést (ez az összes fermentált ételre igaz), tele
van probiotikummal, és növeli a szervezet
tápanyag felszívódásának képességét. Sok

fehérjét és más tápanyagot tartalmaz (vasat, kalciumot, magnéziumot, fehérjét,
káliumot, ezeken kívül B1, B2, B6, E és K2
vitaminokat). A nattora az utóbbi időkben
figyeltek fel jobban, hiszen a natto baktérium kultúra olyan nattokináz enzimeket
állít elő, amely feloldhatja a vérrögöket.
Rendkívül sok K vitamint tartalmaz, amely
elengedhetetlen az egészségéhez és erős
csontokhoz.
A natto elkészítésének folyamata rendkívül
egyszerű, azonban egy kicsit hosszadalmas.
200-250g szójababot be kell áztatni 24 órára,
majd megfőzni/megpárolni olyan puhára,
hogy akár az ujjunkkal is szét tudjuk nyomni.
Ha elkészült, szétterítjük a megfőtt babot a
Vegital Fermentáló készülékhez adott párolótálcán, és ráöntjük a kevés vízben feloldott
erjesztő kultúrát. Nincs más dolgunk, mint a
fermentálón elindítani a natto programot, és
16-24 óra múlva már el is dönthetjük, hogy
a natto szerelmeseivé válunk örökre, vagy a
pokolba kívánjuk. A fermentáló készülék 16
órát ajánlj fel, de ezt 24 órára módosíthatjuk,
mert minél tovább erjesztjük, annál több
nattokináz enzim termelődik.
A hűtővel ellátott fermentáló gép
multifunkciós, így nem csak natto készíthető vele. A készülék alkalmas - akár tej
alapú, akár tejmentes - joghurt, tejföl, kefir
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fermentálására, valamint erjesztett italok
(szójaszósz, rizsbor), erjesztett zöldségek
(savanyú uborka, káposzta, retek, kimchi) és
gyümölcsök elkészítésére. Az automatikus
programok beállítják az optimális fermentációs hőmérsékletet és időt a megfelelő
baktérium kultúrák vagy élesztő gombák
számára. Előre beprogramozható a hűtés
funkció is, amely a program végeztével bekapcsol, megelőzve ezzel a túlfermentálást,
az étel, ital megromlását.
A nattohoz minden alapanyagot megtalálsz a webshopunkban:
• Bio szójabab
• Natto erjesztő kultúra
Kipróbált receptekkel, tippekkel, ötletekkel várunk minden érdeklődőt a
Facebookon elérhető, „Vegital, ahogy mi
szeretjük” zárt csoportban. Ez a népszerű
csoport a növényi italkészítés és a fermentálás 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

Novella
Na, végre! Az oltárról elhangzott az „Ite
missa est”, majd Bernát atya kivonult a ministránsaival. Még lengett a bronzharang mázsás
nyelve miután odasózta az utolsót, de a hívők
már kitódultak a Templomtérre, és beolvadtak a Mihály napi búcsú forgatagába.
A deszkából ácsolt dobogón már frissen
fújták a zenét értő tűzoltók, míg a székük mellett délceg söröskorsók őrizték gazdáik lábát.
A hegyes bajszú tamburmajor a népség felé
fordulva vezényelt, mert inkább emelgette
a pálcáját a zenére ringó menyecskéknek,
minthogy a díszruhás bandáját nézze. A lacikonyhák és a tésztasütő bódék felett együtt
táncolt az égetett cukor, a mandula és a sült
tészta illata, s nem derogált nekik, hogy közéjük gomolyog a füstös pecsenyeszag a
borgőzzel.
A nagy-sátorban csapon volt a sör, s arrébb a fröccsöt se magának tartogatta a
kocsmáros.
Mihály, a langaléta kisbíró is a korsót emelgette, és izzadva éltette szentdruszáját Bélával, a postással. Közel a kocsmához ringlispíl
forgott; már a látásába is beleszédült az ember. Nem csoda, ha néhányan már kapatos,
keresztbeálló szemekkel lesik a röpködő
menyecskéket. Persze, hogy vétlen lebbentek a szélben a tarka szoknyák a felbámuló
legények felé.
Bakaruhában Kocsis Pista is köztük állt, de
csak Dorkát nézte. A lány ott forgott a láncon
Bodor Imrével, a szabómester fiával; jogosan,
hiszen gyűrűs vőlegénye.
De lentről Pista többet látott. Nem csoda,
hisz az ő kedvéért lebbent-tárult a menyas�szony szoknyája, ha feléje suhant a forgásban. Imre meg odafenn boldogan lökdöste
aráját a láncon.
– Az bizony okos lány volt; tudta, jobb dolog szabómester felesége lenni, mint parasztlánynak. Lassan kifáradt a körhinta; szusszanni vágyott.
Pista odébbállt, s már a fröccsét szopogatta a sátornál, de még mindig befelé mosolygott; hiszen este ő mellette fekszik majd Dorka a boglyában, hiába menyasszony.
Nem zavarta, hogy a bő-szívű lány több
legénynek szokott örömet adni; – hiszen
mibe kerül az neki? – De most hét napig csak
az övé. Ezen ábrándozott, mikor váratlanul
hatalmas csárdás pofon csördült mellette.
Egy cajgnadrágos alak kapta, aki esés közben
kilökte a postás kezéből a poharát, ami még
félig volt fröccsel. A mosolygós csendőr meg
sürgette az elterült legényt, hogy álljon fel
A kárvallott még megkereste a lerepült kalapját, és ártatlan arccal megállt a kakastollas
előtt.

Mihály napi búcsú

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
– Ő volt az – szipogta a lány, aki Isten tudja
honnan került elő. Rámutatott az enyhén dülöngélő legényre, aki lehet, hogy nem csak a
pofontól esett el.
– Leejtettem a pénzt, ő meg felkapta előlem, és nem adta vissza –, sírta el magát a
menyecske, de inkább a szégyentől a bámészkodók miatt. A csendőr barátságosan
fordult az alakhoz.
- Most vagy visszaadod ami a jányé, vagy
beviszlek, és majd megtanulod, hol lakik az
Úristen. Rajtad múlik –, közben biztatóan hunyorgott.
– Na, ezt megúsztam –, vont vállat a pénztaláló, és a lány kezébe nyomta az ezüstöt.
Arra igazán nem számított, hogy ráadásként
még egy búcsúpofont kap a csendőrtől, de
azért gyorsan eliszkolt a térről. A lányka is
elindult a látványos bódék felé, hogy itt se
legyen a környéken.
Pista, mióta meglátta a szepegő lányt,
mintha villám sújtotta volna az égből. Valami
sajgó öröm járta át, s maga sem tudta miért,
a nyomába szegődött. Pár lépés után szívdobogva megszólította.
– Ne haragudj, de láttam, hogy mi történt.
Kocsis Istvánnak hívnak. Ha akarod, veled
megyek, nehogy molesztáljanak.
A lány megrebbent a hangra, aztán ráné-
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zett a katonára. Tetszett neki a legény nyílt
arca, meg aztán mégiscsak jobb a búcsúban
egy férfi mellett.
– Magdi a nevem. Jöhet, ha akar – és hagyta, hogy Pista hozzászegődjön. Kissé zavartan lépdeltek egymás mellett.
– Hogy kerülsz ide? Még nem láttalak a
faluban.
– Pedig idevaló vagyok. A Bodor szabómester az apám. Mivel anyám korán meghalt, eddig zárdában voltam a városban.
– Vagy úgy –, bólintott a katona, s egy rántással a feszesre húzta a derékszíját, miközben háta mögül valaki rárikkant.
– Nem akar lőni vitéz úr? – Pista a hang felé
fordult, ahol egy kunfejű lövöldés támasztotta a bódéját.
– Csak öt fillér egy lövés! Ajándék is van
benne! – Erre felkapta István a fejét.
– Hogy, hogy? Goldziehernél csak kettőbe
kerül.
– De ajándék nélkül! Nálam az is ötöt ér.
– Na, adja ide –, nyúlt a puskáért. A lány
mosolyogva nézte a fess legényt, ahogy
hanyagul célzott, és lőtt.
– Affene! Rossz a masina. Az irányzék is hibádzik. Na, mi az ajándék?
– Lőhet még egyet. Nálam az is ötöt ér. –
Pista egy szitkot nyomott el, de aztán elkérte

Novella
a puskát, és hirtelen a lány kezébe nyomta.
– Most te jössz, Magdi.
– Gondolja István? Igaz, a bátyámnak van puskája, és bánni is megtanított – mosolygott, majd alig célzott. Keze sem remegett, mikor
lőtt. A bódés elámult.
– Csodálatos volt kisasszony, ahogy mellétalált! – és esküdözött,
hogy eddig ő volt a legbájosabb kuncsaftja, és egy kék szalagot adott
a kalapjára.
– Szeretnének újra lőni? Már ismerik a puskát. – Erre a katona behajlította könyökét, és válaszul azt lóbálta a bódés felé, majd karonfogva
továbbsétált a lánnyal. A mézeskalácssütőnél megálltak. Pista kiválasztott egy tenyérnyi, piros szívet, közepén egy cukormázzal pingált, bajszos huszárral. Igaz a ló akkora volt, mint egy birka, de azért így is fess
volt, mikor a lány nyakába akasztotta; látszott, jól érzi magát a lovas a
két halom közt.
Később megszomjaztak és betértek a kerthelyiségbe. Ahogy szabad asztalt kerestek, Magdi örömében hirtelen felkiáltott:
– Imre!
István odanézett. Majd frászt kapott! Alig odébb, Dorka ült a vőlegényével. Akaratlanul hagyta, hogy a lány az asztal felé cipelje. Bemutatta
őket egymásnak, majd elmesélte a kalandját a tolvajjal, és hogy találkoztak össze Istvánnal. Eközben Dorka mereven bámulta a katonát.
Mikor találkozott a tekintetük, a menyasszony kiköpött. De azt csak a
legény látta.
Már éppen delet harangoztak, így szedelőzködni kezdtek.
– Tudod Pista, hazamegyünk, ne egyen az öreg vasárnap egyedül.
De este tánc lesz. Jó lenne egyet mulatni. Ugye eljössz? – kérdezte
Imre.

– Persze, ha a húgod is ott lesz. – Erre a lány melegen rámosolygott.
Pista elköszönt, és besietett a sátorba egy fröccsre. A lányra gondolt.
Egye fene Dorkát a boglyával. Ráadásul Magdi bátyja a vőlegény.
Béla még ott ivott a kisbíróval, de a postás már alig állt a lábán.
Ahogy Mihály észrevette katonát, nagyot rikkantott.
– Pista! Hát nem iszol az egészségemre?
– Má’ hogy a fenébe ne! – s kihozatott három fröccsöt.
– Ezt még lehajtom, de aztán mennem kell. Vár az apám.
Erre nem volt apelláta. Tudták, az öreg órásmester bénán és félvakon fekszik odahaza.
– Na, így múlik el a világ dicsősége – merengett el Béla, mert az ital
bölcselkedővé tette.
– Az apám mesélte, hogy nagy kujon volt az öreg órás, Pistám.
Volt, hogy a függönnyel elválasztott kamrájában megdöntött néhány finomabb fehérnépet, akik az órát csak ürügyként vitték magukkal reparálni. Anyád meg majd mindig kinn dolgozott a szőlőben.
Hiába susmogtak neki a fehérnépekről, áldott jó lelke nem hitt a szóbeszédben. Még a halálos ágyán sem.
Pista nem szólt rá semmit. A pultra tette az üres poharat, majd elköszönt.
Később a lacikonyhánál megevett egy flekkent, s apjának is csomagoltatott egy lágyabb húsút, két ecetes paprikával.
Hazafelé egyre csak a lány járt az eszében. Nem értette, mi történt
vele? Attól fogva, hogy meglátta, mintha felfordult volna benne a
világ. Az előző élete semmibe veszett, s mint minden szerelmes, ő is
csodálkozva kérdezte magát, egyáltalán, hogyan tudott eddig Magda
nélkül élni?
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Novella
Apja nagy örömmel fogadta, mert éhes
volt. Na meg kíváncsi is, hogy milyen az idei
búcsú. Pista egy fadeszkán apróra vágta a
malachúst, és a káposztával töltött ecetes
paprikát is kettévágta, s úgy tette apja elé.
Míg az öreg evett, ő mesélt a Mihály napi
forgatagról.
– Aztán ringanak-e a lyányok csöcsei? –
csámcsogott bele fia elbeszélésbe a mohó
öreg, és közben zihálva kapdosta a levegőt.
– Ringanak apám –, nyugtatta meg az öreget, közben egy löttyintés vörös borral megszínezett apjának egy korsó vizet.
– Igya meg, aztán nyugodjon!
Később ő is ledőlt egy kicsit, de nem jött
álom a szemére. Állandóan Bodor Magda
arca tűnt fel előtte. Hirtelen felkelt.
– Járok egyet –, szólt az apjának.
– A te korodban én sem leltem a helyem,
mikor menyecskék dürrögtek a búcsúban.
Pista nem válaszolt, csak kifordult a kapun,
és elindult a templom irányába. Már közel
járt a bódékhoz, mikor a zenekari nagydob
bufogása hirtelen magához térítette.
– Mi a fenét keresek én a tömegben? –
csóválta meg a fejét, és balra fordult a kihalt
Tölgy utcába, ahol egy kocsmából átépített
filigrán kis kávézó tartott ügyeletet. Az utca
nevével ellentétben, csak néhány szederfa
szunyókált a házak előtt. Ahogy Pista belépett a helyiségbe, meglepődött. A régi, slampos Leipziger helyett, egy pöndörített bajszú,
cvikkeres úr fogadta, ragyogóan kikeményített, hófehér cukrászköpenyben.
– Shalom, Leipziger úr! – köszöntötte barátságosan Pista az ex-kocsmárost.
– Magának is tizedes úr! Vagy ha jobban
tetszik, csak polgáriasan, Kocsis úr. Hát igen,
cukrászda és kávézó lettem. Öregségemre
elértem, amire mindig is vágytam. Kevesebb
a munka, és a forgalomból is eltengődöm.
– Jó, jó, csak ne panaszkodjon – mosolygott Pista a cukrászra és körbenézett, hogy
hová üljön. Hirtelen akkorát dobbant a szíve
örömében, hogy azt hitte, szétveti a mellkasát. Hátul, a sarokasztalnál Magda ült. Mikor
találkozott a tekintetük, a lány szemei csillagként ragyogtak; Pistának úgy tűnt, hogy
megég bennük.
– Talán az őrangyalom terelt ide – mondta
a lánynak, miközben leült hozzá.
– Odahaza nem leltem a nyugtomat miattad. Járhatnékom támadt. De te, hogy kerülsz ide?
– Mióta elváltunk, valahogy minden összezavarodott bennem. Rád gondoltam.
Egy darabig csak hallgattak, majd a lány
összeszedte magát, s már mosolyogva folytatta.

– Aztán meg Dorka
összeveszett a bátyámmal. Csak azért,
mert Imre aludni szokott ebéd után, de azt
sem akarta, hogy a
menyasszonya egyedül visszamenjen a
búcsúba. Erre aztán
Dorka csak azért is elrohant, mert neki ne
parancsoljon itt senki. Biztos a dolgában,
mert este Imre úgyis
bocsánatot fog kérni
tőle.
– A marhája –, gondolta Pista, de nem
szólt.
– Ő is olyan, mint a
papa. Vele is azt csinálta a mama, amit akart.
Erről a Dorkáról már
suttognak a faluban.
Állítólag többször is
látták legénnyel a mezőn. És mindig mással!
– Magda elmosolyodott, s egy vállrándítással befejezte, de
egy kis szünet után
még hozzátette:
– Meg engem nem is érdekel. Még jó hogy
civakodtak, mert most itt vagyok, s nem velük a búcsúban.
– Ne törődj a pletykával te lány, hiszen an�nyi mindent összehordanak a népek. Rájuk
kell hagyni. Majd megégnek a pokolban,
amiért mérgezik a nyelvükkel a levegőt.
Egy ideig csak némán, egymás szemében merülve kutatták a jövőt. Leipziger, aki
diszkréten éppen az utolsó idei legyet zavarta el a pultról, odaszólt Istvánnak:
– Van kanizsai Kupa Vezér söröm. Na persze üveges, mert nem csapolok, mióta cukrászda lettem. Hozhatom? – Pista bólintott.
Még egy kis ideig – vagy órákig? – beszélgettek, de nem tudták volna megmondani,
hogy miről. Egy ricsajozó nagycsalád csörtetett be valami finomságért. A legény fizetett.
Kint még bóbiskoltak a Tölgy utcai szederfák;
mi mást is lehet, ebben a hőségben?
Mintha összebeszéltek volna, szótlanul elindultak a szőlőhegy felé, ahol a Bodor szabó
présháza állt. Legalább együtt lehetnek anélkül, hogy gyerekzsivaj zavarná őket. A lugasban gyorsan telt az idő. Hazafelé már sietniük
kellett, hogy estére időbe érjenek a bálba.
Az úton hallgattak. Szó nélkül is érezték,
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hogy a Mindenható egymásnak teremtette
őket.
A következő önfeledt, boldogságtól kábult napokban szinte észre se vették maguk
körül a világot. Mintha átálmodták volna az
együtt megélt időt.
Néha Pista elment az öreg szabóhoz is,
egyszer meg Imrével a kocsmába, ahol rexasztal volt. Dorka is megbékélt, és már kiradírozta agyából a Pistával töltött néhai boglyás
éjszakákat.
Aztán elérkezett az indulás napja. Pista
már bepakolta a katonaládáját, de a hajnali
ébredéskor még elbúcsúzott Magdától. Nem
kellett esküdözniük. Tudták, egymáshoz tartoznak.
Odahaza mielőtt elindult volna a vasútra,
apjával is leparolázott. Az öreg elpityeredett.
– Talán nem is élek már mire visszajössz.
Aztán erőt vett magán, és csibészesen elmosolyodott.
– Hallom, jól összejöttél Bodorékkal. De avval a Magdival vigyázz; hiszen ő a húgod…
Évekig volt az anyja a szeretőm –, és a félszemével, ami még nem meredt bénán a semmibe, cinkosan hunyorított.
Kisslaki László

Életmód

Nektárok egyenesen a trópusokról
Ki ne vágyna időnként a napsütötte paradicsomi tengerpartokra, az eszményi természeti csodák közé,
ebbe a varázslatos világba, ahol a fáról szedheti le a nap érlelte, lédús és mézédes gyümölcsöket, melyek
íze, aromája így összetéveszthetetlen lesz.
Aki járt már ilyen úton, kóstolt már helyben termett déli gyümölcsöket, az pontosan tudja, mekkora a különbség köztük és az itthon elérhető import áru között. Hiszen mi is szívesebben fogyasztjuk a termelőtől
vásárolt, nem pedig a hosszú szállítási láncokat végigjárt friss növényeket.
A Grante is felismerte ezt az igényt, és a
gyümölcslevek iránti szenvedélyes rajongásával megoldást keresett arra, hogy a világ
minden pontjára ugyanazt a minőséget
tudja eljuttatni, mint amit a Vietnámban élők
élvezhetnek, akik számára természetes a maguk szedte ananász vagy mangosztán.
Mindannyiunk legnagyobb örömére sikerült is megtalálnia: a gyümölcsöket a termőterületükön szedik le és ott is dolgozzák
fel a legmagasabb minőségi eljárás mellett,
hogy a végeredmény egy hallal előírásoknak
is megfelelő, természetes, natúr ital legyen.
Pontosan olyan, mintha helyben fogyasztanánk.
Az újítások pedig, amik most már a magyar piacokon is elérhetőek, az ananász és a
mangosztán.
Az ananászt talán kevésbé kell bemutatnunk, hiszen itthon is kapható friss gyümölcs
formájában, konzerv változatban és léként
egyaránt.

Igazi szupersztár, ha zsírégetésről van szó,
ami valljuk be, ennyire kellemes formában
ritkán történik velünk. A benne található bromelain egy fehérjebontó enzim, az
emésztést segíti elő. Értékes A-, B- és C-vitamin forrás. Magas folsavtartalma a vérképzésben elengedhetetlen, a benne található
kálium nélkülözhetetlen mikrotápanyag, a
mangán pedig többek között a csontok épségéért felel.
Az ananász a daganatos betegségek meg-

előzésében is kiemelt szerepet játszik, de a
gyulladások ellen is hatékonyan vehetjük fel
a harcot.
Az ananászlé fogyasztása az immunrendszerünket erősíti, valamint a méregtelenítésben is bátran bevethetjük, a tisztítókúrák
népszerű szereplője.
Ha azonban az élettani hatásai mellett
inkább az élvezeti értékéért fogyasztanánk,
akkor különféle koktélok, shake-ekk, kön�nyű, nyári üdítőitalok fő alkotóeleme lehet, a
gyerekzsúroktól a kerti partykig mindenhol
népszerű lesz.
A mangosztán hazánkban már kevésbé ismert, őshazájában, Délkelet-Ázsiában
azonban a gyümölcsök királynőjének is nevezik, nem véletlenül. Viktória királynő kedvenc gyümölcse számtalan legenda és kultúrtörténeti csemege ihletője volt, azonban
„belső” értékei is figyelemre méltóak. Az egyszerre édes és savanykás ízű, bíbor színű ital
a természetben előforduló egyik legerősebb
antioxidánsokat, a xantonokat tartalmazza
bőségesen.

A Grante mangosztán itala azonban nem
csak erre képes, egy másik „jótevő” is került
a kis flakonba, a chia mag. Az apró fekete
magvakról valószínűleg már a legtöbben
hallottunk, hiszen az elmúlt években a tudatos táplálkozás egyik főszereplőjévé vált.
Fehérje, omega 3 és 6 valamint magas rosttartalmával tovább növeli ennek a különleges italnak a tápértékét.
A Grante mindkét új itala – ananász és
mangosztán – egyaránt slágerterméke
lehet a tudatos életmódra törekvők otthonának, a fogyni vágyóknak, az ínyenceknek. Azoknak, akik szeretnék megőrizni az
egészségüket, és akik gondoskodnának családjukról. Megtalálhatóak lesznek a sporttáskákban és a gyermekek uzsonnás csomagjában.
Mert aki kóstolt már valódi gyümölcsből,
nem koncentrátumból készült nedűket,
melyeket adalékanyagoktól mentesen, válogatott gyümölcsökből készítenek el, annak nem kell magyarázni a különbséget a
boltokban sorakozó termékek között.
Aki viszont még nem találkozott velük,
annak az a javaslatunk, tegyen egy képzeletbeli utazást a trópusokra, miközben
ezeket az egészséges szomjoltókat kortyolgatja.

Grante a folyékony gyümölcs!
Termékeink elérhetőek a www.grantehungary.hu webshopban, illetve várjuk
forgalmazók, viszonteladók jelentkezését
is a +36 70/433-1392 telefonszámon.
A mangosztán sokkal több, mint egy finom gyümölcs, gyakorlatilag egy szuperhős
gyógynövény képességeivel rendelkezik.
A teljesség igénye nélkül: csökkenti az
LDL, azaz a „rossz koleszterin” szintjét, a vérnyomást, a vércukorszintet, megelőzi az érelmeszesedést, védi a szívizmot. Vírus-, baktérium- és gombaellenes hatású, valamint
gyulladáscsökkentő.
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Ha kíváncsi vagy újdonságainkra,
érdekességeinkre, kövess minket
Facebookon (https://www.facebook.
com/GranteHungary/) vagy Instagramon
(https://www.instagram.com/
grantehungary/)!

Fűben-fában

Őszintén a CBD olajról és használatáról
Nagyjából egy évtizede kezdődött meg
a CBD olajának klinikai alkalmazhatóságát célzó vizsgálatok sorozata. A
CBD-dús cannabis olaj megjelenése és
az azt előremozdító mozgalom, melyet a betegek és szervezeteik kezdeményeztek az USA-ban, megváltoztatták a
cannabis nemzetközi megítélését.
A kérdés most már nem az, hogy az orvosi cannabis működik-e; ma a legfontosabb
kérdés az, hogy hogyan kell a cannabis maximális terápiás előnyeit kiaknázni. Sajnos a
legtöbb egészségügyi szakembernek nincs
tapasztalata ezen a területen. Még azokban
sem merik felírni receptre az orvosok, ahol
ez lehetséges lenne. Ennek fő oka az ismeretek hiánya. Még szükség lesz idehaza is
néhány évre, amíg az orvosok fel merik vállalni a használatát, tapasztalatokat szereznek az orvosi cannabisszal kapcsolatban.

Mi az a CBD?

A kannabidiol vagy CBD a cannabis növény egy nem bódító összetevője, amely
hatalmas terápiás potenciállal rendelkezik.
Bár a CBD nem okoz pszichoaktív hatást
mint a THC, nagy érdeklődést kelt a tudósok, orvosok és betegek körében, akik
CBD-dús termékeket használnak, olyan
problémák kezelésére, mint a krónikus fájdalom, a rákos megbetegedések, a Crohn, a
cukorbetegség, a reumás ízületi gyulladás,
a poszttraumás stressz zavar, a szív- és érrendszeri betegségek, a szorongás, az antibiotikum-rezisztens fertőzések, a szklerózis
multiplex, a skizofrénia és így tovább.
A tudósok „csapongó” vegyületként
utalnak a CBD-re, mert sokféle módon fejt
ki terápiás hatást. Kiterjedt klinikai vizsgálatok folynak, melyek kimutatták a CBD
erős antioxidáns, rohamellenes, antidepresszáns, gyulladásgátló, tumorellenes
neuroprotektív és antipszichotikus tulajdonságait. A kannabidiol képes eltávolítani
a béta-amiloid plakkot az agyból, ami az
Alzheimer-kór ismérve.

Hogyan működik a CBD?

Az emberi test receptorok és hozzájuk
kapcsolódó vegyületek hálózatát használja,
hogy különböző szerveket szabályozzon. A

receptorok olyan fehérjék a testben, melyek
a kémiai hírvivő molekulákat fogadják, kapcsolatot létesítenek velük és üzenetet küldenek egyik sejtből a másikba. Ezek az üzenetek a szerveken belül egyes folyamatokat, pl.
a hormontermelés, az ellenanyagtermelés, a
sejtnövekedés, az immunitás fokozzák, más
folyamatokat pedig fékeznek.
Már a 70-es években sejtették a kutatók,
hogy léteznie kell egy rendszernek, melyre a marihuánában található THC vegyület - mint kívülről bevitt szer - hatással van,
de minden addigi rendszertől függetlenül
működik. Mint ahogy az a felfedezések
nyomán kiderült, az emberi test előállít
saját kannabinoid molekulákat, melyeket
endokannabinoidoknak hívunk. Ezek a vegyületek egy létező receptor rendszerre fejtenek ki hatást, amit endokannabinoid rendszernek hívunk.
Az endokannabinoid receptorok jelen vannak az egész testben, beleértve
az agyat, az idegrendszert, az emésztőrendszert és az immunrendszert. Az olyan
növényi kannabinoidok, mint a THC és
a CBD képesek kölcsönhatásba lépni az
endokannabinoid rendszerrel – valamint
más receptorrendszerekkel -, hogy különböző hatásokat fejtsenek ki.
Például a THC aktiválja a CB1 receptort,
amely elsősorban idegrendszerben koncentrálódik, és ezért pszichoaktív hatást fejt ki. A
CB2 receptorok ezzel ellentétben elsősorban
nem az agyban találhatók, hanem a szervezet többi fő egységében és a CBD inkább
ezekre a receptorokra fejt ki jelentős hatást.
A CBD hatása széles körű és jelentősen

14

eltér a THC-től. A CBD a THC természetes
antagonistája is a szervezetben, a THC bódító
’drog’ jellegű hatását csökkenti vagy teljesen
meg is akadályozza. Nem szabad elfeledkeznünk azonban, hogy a tudomány még alig
kezdte el a vizsgálatokat, és máris 146 különböző endokannabinoid vegyületet különböztet meg, melynek hatásáról alig van még
elképzelésünk, de ami biztosan látszik, hogy
a vegyületek hatásukban egymásra épülnek,
együtt hatnak a legoptimálisabban és legerősebben, ez magyarázza egyben a tényt, hogy
a tiszta CBD vagy THC miért nem olyan hatékony vegyületeket, mint egy teljes spektrumban kinyert orvos cannabisból előállított olaj.

Mit tegyünk, ha használni
szeretnénk CBD olajat?

Nagyon fontos, hogy a CBD ugyan
táplálékkiegészítőként van forgalomban,
de kontrollálatlan fogyasztása értelmetlen
pénzkidobás, célját nem fogja elérni. Kérjék
ki olyan szakember tanácsát, aki a témában
már rendelkezik tapasztalattal.
Dr. Várnagy Emese
Aromaterapeuta, CBD szakértő

Konzultáció interneten
vagy személyesen Székesfehérváron
Jelentkezés: emese.varnagy@aromadoki.hu

www.aromadoki.hu
www.hidegparasito.hu

Bio-logikus

BIOMÉZ :
a természetes édesítő
Már az ősemberek is rájártak a méhek készleteire – erről egy sziklarajz tanúskodik. A rómaiak mézzel
és mákkal fogyasztották a pelét, de mivel a pelefélék védettek, ennek a receptnek nem jártunk utána.

Minden méz bio?

Egyáltalán nem! A biomézet az ökológiai gazdálkodás előírásainak megfelelően
tartott méhek állítják elő. Nem mindegy,
hogy a méhek honnan gyűjtenek, milyen
körülmények közt laknak, hogyan bánnak
velük, illetve mit tesznek a méhészek a paraziták és betegségek ellen. Egy év átállási
idő szükséges ahhoz, hogy a méz és más
méhészeti termékek bioként kerülhessenek forgalomba.

nehezítik és növelik a termelési kockázatot a szokványos méhészkedéshez képest.) Minden olyan növényvédő szer,
fertőtlenítő, gyógyszer, amivel a méhek
találkoznak, bekerül a mézbe. Az ökológiai méhészet előírásai azt a célt szolgálják,
a bioméhek csak a fogyasztók számára veszélytelen anyagokkal találkozzanak.

Hogy telnek
a bioméhek napjai?

Sütve-főzve sem káros, de enzimtartalma és más hasznos anyagai veszendőbe
mennek. Néhány ötlet a bioméz nyers felhasználáshoz:
∙ Teába, müzlibe, kásába, salátaöntetbe
akkor tegyük, ha az hideg. Sűrűbb mézek
lassan oldódnak folyadékban, ilyenkor
segít, ha várunk és/vagy kanál helyett kis
kézi habverővel keverünk.
∙ A vajasméz remekül variálható. Kerülhet bele például darált dió és mogyoró,
darált mák, kakaópor, mézeskalács fűszer.
Különleges csemege a megfőzött, megtisztított, összenyomkodott gesztenyével
készült változat. Ha krémesen szeretnénk
fogyasztani, rásegíthetünk rúdmixerrel.
∙ Télire eltett gyümölcsöntetet használhatunk édes tésztákhoz, felfújtakhoz.
A gyümölcsöt édesítés nélkül tartósítjuk
hővel és fogyasztás előtt mixeljünk hozzá némi (akác)mézet. A közhiedelemmel
ellentétben a gyümölcsöt nem a cukor
tartósítja, hanem a hőkezelés, ha az üveg
tökéletesen zár. A befőző automata nagy
segítség ehhez, de hagyományosan is
megoldható.
∙ A délutáni vagy esti csokoládé utáni
sóvárgásunkat enyhíthetjük a követke-

A méhek sem szeretnek cipekedni, ezért
ha van a közelben bőséges nektár és virágpor forrás, akkor arról gyűjtenek, nem
repülnek messzire. A bioméheket ennek
megfelelően úgy helyezik el, hogy 3 km-es
körzetben csak „tiszta” virágokat találjanak,
vagyis jellemzően bio növényeket vagy természetes vegetációt, esetleg más, biztonságos növényeket. Télire hagynak annyi mézkészletet, amennyi a család téli túléléséhez
szükséges, csak rendkívüli esetben adnak
bio cukrot. Kíméletesen bánnak a méhekkel,
nem csonkítják meg a méhanya szárnyát,
igyekeznek a betegségeket megelőzni.
A kaptárak természetes, környezetbarát
anyagokból készülnek. Fertőtleníteni gőzzel, lánggal, ökológiai gazdálkodáshoz engedélyezett készítményekkel lehet. A Varroa
atka veszélyes, behurcolt parazita, ellene
szerves savak és illóolajos készítmények vethetők be.

Miért érdemes mézből is
a bio-t választani?

A fenti intézkedések a fogyasztót védik.
(Bár nem ez a cél, de a méhészek dolgát

A biomézet lehetőleg
nyersen fogyasszuk!
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zőképp: vízbe áztatott lenmaghoz aszalt
gyümölcsöt, kakaót és mézet ízlés szerint keverve hasonló, legalább annyira
kielégítő édességet kapunk, mint bármelyik táblás csokoládé.

A változatosság gyönyörködtet

Bár minden méz édes, mégis nagy íz
különbség fedezhető fel az egyes fajták,
illetve pergetések között. Épp ezért egy
ínyenc többféle mézet is tart otthon egy
időben és a felhasználás szerint válogat.
A semlegesebb mézek, például az akác
mellett jól érvényesül a gyümölcsök zamata, míg a karakteresebb fajta- vagy
vegyes mézeket használhatjuk vajas
mézhez. A vegyes mézek közül általában
a sötétebbek a karakteresebbek.

Filmajánló

Olvasóink figyelmébe ajánljuk: „A
méhek világa” című filmet. A felkavaró képsorokat látva egyértelmű: a
bioméz és természetesen minden egyéb
bioélelmiszer az egyetlen élettel összeegyeztethető választás.

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

Forgácsok

Sevillai Szent Izidor,
az Internet védőszentje
Jelen korunk emberének elsődleges információs forrása a világháló; ami nincs a hálón, az nincs is,
szokták volt hangoztatni. Azonban a jelen a múltból is építkezik,
hisz a tudomány téglaként rakja le
eredményeit, és ez a következetes
munka viszi előre a világot. Méltán feltételezhetjük, hogy ma a világhálón elérhető információnak
a múltban is megvolt a maga előzménye és tudásbázisa, csak hozzáférése nem volt ennyire kényelmes
és széleskörű. Sevillai Szent Izidor
(560 körül-636) hispániai érsekről
szerteágazó munkássága alapján
méltán mondhatjuk, hogy az Internet védőszentje. Pillantsunk rá
életére, munkásságára.

Forgácsok...
nemes fából...
Gót királyi tisztviselő sokadik gyermeke, aki hamar árván maradt és neveltetéséről bátyja, aki bencés szerzetes
(majd apát) gondoskodik. Izidor, bátyját
követve viszonylag fiatalon belépett a
bencés rendbe, majd bátyját követte az
apáti méltóságban, később pedig az érseki székben. Érseksége idején a római
kulturális és oktatási rendszert megreformálta, új tudományos alapokra helyezte.
Ezzel Sevilla a keresztény tudósok gyüle-

kező helye, majd a megerősödött iskola
révén a tudomány és a klérus nevelési
központja lett.
„Isidorust 1598-ban avatták szentté, az
egyház 1722-ben egyházdoktorrá emelte,
és ekkor került be ünnepe a római naptárba
április 4-ére, halála napjára. Patronátusa
többek között az iskolásokra és a diákokra
is kiterjed, a „mai globális enciklopédia”, az
Internet védőszentjének, pedig Szent II. János Pál pápa (1920-2005) nevezte.”
Munkásságát, környezetéből kiragadva
nehéz reálisan értékelni, hisz ekkor zajlik a 473-ban megbukott Nyugat Római
Birodalom elhúzódó agóniája. Ebben az
időszakban a kultúra végvárai a bencés
kolostorok voltak, ahol a benedek-rendi
testvérek számára az olvasás és az írás
csak később vált tudományos tevékenységgé, és a végén a kódexmásolás is beolvadt intellektuális tevékenységükbe.
Abban az időben a szerzeteseknek jellemzően hangosan kellett felolvasniuk, és
a „csendes olvasást” külön el kellett sajátítaniuk. Szent Izidor esetében ez olyan
sikeres volt, hogy külön magasztalta a „fáradtság nélküli” olvasást, s az Etimológia
c. művében így írt erről: „a betűk képesek
némán átadni nekünk a távollevők mondásait”. A kolostorokban kialakult olvasási
és írási kötelem eredményezte azt, hogy
az írástudatlanág felszámolása ezeken a
helyeken kezdődött meg.

Szent Izidor (560 körül-636)
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Recept
Az Etimológia nem önálló munkája,
hanem korábbi szerzők munkáinak ös�szegyűjtött és kiegészített írásaiból áll,
„az ősök tollával” írt munka, melynek célja
nem az eredetiség és az újdonság közlése
volt, hanem a múlt információinak rendezett megőrzése és közvetítése az utókor számára. Teológiai munkásságának
köszönhető a halottakért való misézés
szokása. A legkülönbözőbb diszciplínákra kiterjedő tudományos munkásságával
pedig az európai kultúra maradandó értékeit teremtette meg. A Chroniconban a világ időrendi feldolgozását foglalta össze.
Széleskörű munkásságának jelentőségét
már kortársai is elismerték, melyben a
világi és az egyházi irodalommal is foglalkozott.
Álljon itt csak címszavakban azon területek kivonatos felsorolása melyekkel
műveiben enciklopédikus alapossággal
foglalkozott. Ezeket a szakterületeket az
Etimológia 20 kötetében dolgozta fel: 1.
Grammatika, 2. Retorika és dialektika, 3.
Matematika és részei: aritmetika, zene,
geometria, asztronómia, 4. Orvoslás, 5.
Jog és kronológia, 6. Szentírás, liturgia,
papi szolgálat, 7. Isten és az angyalok,
próféták, egyházatyák, mártírok, papok,
szerzetesek, 8. Templomok, vallás, hit,
eretnekségek, filozófusok, költők, szibillák, mágusok, 9. Nemzeti nyelvek, uralkodók, katonák, polgárok, család, 10. Az
emberek megnevezésére szolgáló némely fogalmak betűrendes jegyzéke 11.
Az ember, testrészek, életkorok, 12. Állatvilág, 13. Elemek: ég, levegő, földi vizek,
14. Föld, ég, a glóbusz részei, szigetek, hegyek, földalatti helyek. 15. Városok, épületek, utak, 16. Anyagok, ásványok, ércek,
súlyok és mértékek, 17. Mezőgazdaság,
termények, 18. Háborúk, hadi eszközök,
játékok, 19. Hajók, technika, építés, textíliák, díszek, öltözékek, 20. Háztartási eszközök, étkezés.
A fentiek alapján méltán lett az Internet
védőszentje!
De ne feledjük a Sevillai könyvtárban
található figyelmeztetést, amit neki tulajdonítanak, az olvasással és a régi forrásokkal kapcsolatban azt mondja: „a sok szent
és világi írások között, épp úgy, mint a réten, sok rózsát és tüskét is találni.
Kedves Olvasó! Ne feledd ezt a figyelmeztetést, ha a hálón böngészel!

Kapros fejessaláta főzelék kölessel
A fejes saláta az első tavaszi zöldségek közé tartozik. Sokunknak
egyet jelent az ecetes-cukros lével nyakon öntött körettel, pedig
nem csak így fogyasztható.
Az alábbi recept nem a modern gasztronómia terméke, hanem
egy régi, jobbára elfeledett étel. Próbálja ki bátran!

Hozzávalók:
4 fej saláta
2 közepes burgonya
fél csésze hántolt köles
1 kiskanál tengeri só
2 csomó friss kapor
2 dl tejszín
kb 2 liter víz
2 evőkanál teljes kiőrlésű búzaliszt
fél citrom leve
bors ízlés szerint

Elkészítése:
•
•
•
•
•

A fejessalátát leveleire szedjük, bő folyóvízzel átmossuk és nagyobb darabokra vágjuk.
A vizet felforraljuk, először a felkockázott burgonyát, majd a kölest és a salátát tesszük bele.
Amikor a burgonya megpuhult, besűrítjük a búzaliszttel simára kevert tejszínnel, majd fűszerezzük.
Egyszer felforraljuk, lefedve kicsit állni hagyjuk.
Tálalás előtt citromlével ízesítsük.
A recept Csizmadia András- Kútvölgyi Mihály - Nyers Csaba:
Gabonakonyha című könyvéből származik

Erdei István
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Új ízek a konyhában
A kender egy nagyon ősi növény. Már az ókorban is használták mindenféle „nyavalya” ellenszereként. Hazánkban rostjáért termesztették, melyből textileket, ruhákat,
kötelet, hajóvásznat és egyéb dolgokat készítettek.
A kender útjába került az USA-ban a
műanyagiparnak, és 1938-ban veszélyes kábítószernek minősítették. Ma ezt
az állítást a kenderrel végzett kutatások
tényként cáfolják. Egyre több olyan tulajdonságát fedezik fel, ami lassan a csodaszer kategóriába sorolja. Pár példa: idegi
eredetű problémák, vérnyomás, cukor,
bőrproblémák, légzőszervi rendellenességek, vérhígító, nyugtató, altató, stb.,
mindez hallucinogén mentesen!
Mióta nincs kenderből készült asztmacigaretta, nem is inhalálható, nem főzhető
teának, mert nincs szárított kenderlevél a
patikában, megsokszorozódott az asztmások és allergiások száma.

Táltosaink gyógyításra
is használták a kendert

A rábaközi „tudók”eredményesen alkalmazták a „fene-rák” gyógyításában,
fájdalomcsillapítóként, bőrallergiák ellen, görcsök és hányinger ellen is. „Tudós”
Nagy Ferencnek sikerült a rosszabbodást megállítania egy „sorvadóbénult”
szklerózis multiplex betegen. A kendert
„bögyöllőrenyheség”, avagy impotencia
ellen is bevetették.

Ezenkívül belesüthetjük
palacsintába, piskótába
vagy egyéb süteménybe. A határt csak a képzeletünk és kreativitásunk szabja meg.
Tehetjük köretekbe,
rizshez, petrezselymes
újkrumplihoz – úgyis itt
a szezonja. Jól megállja
a helyét pörköltekbe,
főzelékekbe is. Ha a kenderlevelet kávédarálón ledaráljuk, készíthetünk páclevet
sültekhez egyéb fűszerezés mellett.
Íme egy recept:

Gombás-kenderes sertésragu,
kenderes rizs körettel

A vegánok szejtánnal is készíthetik!
• Egy főre kb. egy maréknyi felkockázott
húst, vagy szejtánt számoljunk.
• Egy fej vöröshagymát csíkokra szelünk, de kockázhatjuk is, ahogy tetszik.

A kender a konyhában
is megállja a helyét

Angliában és Hollandiában sorra nyílnak
a kender éttermek, ahol nem csak finomakat, de egészséges ételeket is ehetünk.
De szerencsére ezért már nem kell több
ezer kilométert utaznunk, mert ismét a
rendelkezésünkre áll ez az ősi növényünk,
csak épp nem a patikában. Jelenleg Magyarországon a 0,2% alatti THC (hallucinogén mentes) kender termeszthető, a
megfelelő engedélyek mellett.

Mégis milyen ételeket
főzhetünk belőle?

Szinte bármiben megállja a helyét. Az
íze egyedülálló, de jól passzol minden
olyan ételbe, amelyikbe már eleve használunk zöldség zöldet, vagy zellerszárat.

• Közepes mennyiségű zsiradékon megkapatjuk a hagymát, sózzuk, majd rádobjuk a husikat, vagy szejtánt, kicsit megkapatjuk.
• A gombákat (közepes méretűeket) 4
felé vágjuk, és a húshoz adjuk.
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• Ízlés szerint borsozzuk, fűszerezzük.
• Én majoránnát és lestyánt tettem
még rá, valamit egy kevés szárított erdei
gombát, hogy azért valami gomba íze is
legyen.
• Ezután szórjunk rá egy evőkanálnyi
kenderport. (Darált kendermix, vagy kenderlevél)
• Közepes melegen lefedve kb. 20 percet pároljuk.
• Víz nem igazán kell rá, mert a gomba
elég levet ereszt, de ha mégsem, egy kevés vízzel lehet pótolni.
• Közben feltesszük a rizst. Szokás szerint megpirítjuk, majd 1 pohár rizshez 2
pohár vizet adva, kicsi só, majd egy csapott kanál kenderpor társaságában felforraljuk. Ezután levesszük takarékra, és fedő
alatt készre pároltjuk.
• Közben a gombás-kenderes hús is elkészül. Amikor már az összes levet elfőtte,
csak a szaftja marad, megnézzük, kell-e
még főnie, de általában ennyi elég neki. Ha
nem, önthetünk rá még egy kevés vizet. A
lényeg, hogy csak a szaftja maradjon.
• Jó étvágyat és jó Egészséget kíván a
Detki kendertanya csapata!
Detki Chilis Betyár

Webáruház: detkichilis.hu
Chilis facebook: detkichilisbetyar
Kender facebook: detkikender
Telefon: +36 20 297 4560
Cím: 3275 Detk, Petőfi u. 30.

Fűben-fában

Gyógyhatású gombáink 3. rész
pesség a főzés ellenére is megmarad, de
természetesen további in vivo kísérletek
szükségesek ennek maradéktalan bizonyítására.
A laskagomba vizes kivonata különböző tumorok ellen bizonyult hatékonynak,
poliszacharidjai pedig erősítik az immunrendszert. Rendszeres fogyasztása jelentősen (20-30 százalékban) csökkentheti
a vér koleszterin- és trigliceridszintjét.
Egyes laskagomba-fajoknak antibiotikus
hatást is tulajdonítanak.
A kínai orvoslásban az őrölt laskagombát az érrendszer erősítésére, lumbágó és
végtagmerevségek, görcsök kezelésére
használják.
Kínában Japánban, Finnországban,
Csehországban és Szlovákiában már
kaphatók laskagombából előállított
gyógyhatású készítmények.

A laskagomba
A világ laskagomba termesztése kb.
8-9000 tonnára tehető évente. Legjelentősebb termesztő országok Kína, Dél-Korea, Japán, Európában Olaszország, Spanyolország, Belgium, Magyarország és
Lengyelország. A laskagomba amellett,
hogy kitűnő, sokoldalúan felhasználható
étkezési gomba, rendkívül kedvező élettani és speciális gyógyító hatásokkal is
rendelkezik. Ez utóbbi kijelentést számos
tanulmány is alátámasztja.
Erőteljes, intenzív íze miatt egyre népszerűbb a magyar konyhákban is. Nagyobb piacokon, háztáji termelőknél szinte egész évben beszerezhető, viszonylag
olcsó és változatosan elkészíthető.
A természetből is begyűjthető, lombos
fák törzsén terem csoportosan. Kalapja
lehet szürke, barnásszürke, kékesszürke,
sőt lilás is.
Vadon október-novembertől gyűjthető,
ahogy a hőmérséklet tartósan hűsösebbre vált. Néha enyhe téli és kora tavaszi hónapokban is megtalálható.
A laskagomba egészségre
gyakorolt hatása
Gerald Muench, a Nyugat-Sydney-i
Egyetem Molekuláris Biológiai Kutatócsoportjának professzora és kollégái egyik

tanulmányukban a hagyományos konyhában is megtalálható élelmiszerek gyulladáscsökkentő hatásait elemezték.
„A laskagomba sokkal hatékonyabb,
mint a barna, vagy fehér csiperkegomba”
– állítják a kutatók.
Muench professzor és kollégái előzetes
mérései szerint elegendő a vizsgált élelmiszerekből - közöttük a laskagombából
- 200g-ot fogyasztani naponta, hogy mérhető legyen a gyulladáscsökkentő hatás,
de természetesen a pontos mennyiségek
meghatározása még további kísérleteket
igényel.
200g friss laskagomba egyenértékű
20g szárítmánnyal, őrleménnyel. 20g őrlemény térfogatra olyan kicsi, hogy kön�nyedén elfogyasztható minden nap, akár
kefirben vagy pudingban elkeverve, vagy
akár az ételekre szórva.
A professzor elmondta, hogy az erőteljes melegítéssel kezelt élelmiszereknél
ezekben a kísérletekben azt is sikerült bizonyítani, hogy a gyulladáscsökkentő ké-
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A laskagomba összetételében hasonlít a termesztett csiperkegombához, de könnyebben emészthető.
Fehérjéjének összetétele a húsfehérjéhez hasonló, több nélkülözhetetlen aminosavat is tartalmaz. Kevés
a zsír- és szénhidráttartalma, ezért
kalóriaszegény ételek közé tartozik,
diétázók is könnyedén beilleszthetik
étrendjükbe. Kálium-, magnézium- és
foszfortartalma jelentős, a nyomelemek
közül említésre méltó a cink-, alumínium-, bór- és réztartalma. Nagyon kevés
benne a nátrium, ebből kifolyólag vesebetegség esetén is fogyasztható.
A laskagomba 100 grammja a B-vitamin csoportból egy felnőtt napi szükségletének 20%-át, a B2 (ribofalvin) 35-40%át, a B3 (niacin) majdnem az egész napi,
folsav-tartalma, amely a B12-vitamin
felszívódását segíti elő, a teljes napi szükségletet biztosítja.

Sok szeretettel ajánlom termékeimet,
egy próbát megér!
Tel.: (70) 933 5957
Bolt, ahol megvásárolhatók termékeim
és több hasznos információt is
olvashattok:
www.gaiaganoderma.hu

Életmód

Napi két csésze kávé két évvel
növelheti a várható élettartamot
A mérsékelt kávéfogyasztás, azaz
napi 2-4 csésze kávé nemhogy
ártalmas, de egyenesen hasznos
szenvedély, derült ki a PubMed és
Web of Science (WoS) adatbázisaiban hozzáférhető, közel 4 millió
páciens és 450 ezer haláleset
kortörténetének elemzéséből.

A European Journal of Epidemologyban
megjelent tanulmány a kávézás és a halálozás közötti összefüggéseket vizsgálta
az öregedés, az elhízás és más, a halandóságot jelentősen befolyásoló életmódtényezők mentén.
A tanulmány szerint a mértékletes
kávézás fordított arányban áll az egészségügyi kockázatok növekedésével. A
meta-analízis kiderítette, hogy a napi 2-4
csészét fogyasztók akár 2 évvel is tovább
élnek, mint a koffein-absztinensek.
A vizsgálatok alapján, a kutatók arra a
megállapításra jutottak, hogy a várható
élettartam növelése mellett a kávéfogyasztás csökkenti a rák, a szív-érrendszeri és a légzőszervi megbetegedések kialakulásának kockázatát, még dohányzás
esetén is. Ekkora mennyiségű napi kávéivás a kettes típusú diabétesz rizikófaktorát is csökkenti.
A tanulmány szerint a mostani eredmények rímelnek azokra a korábbi vizsgálatokra, amelyek arról számoltak be, hogy
kávéfogyasztás összefüggésben áll a
prosztatarák növekedésének lassulásával,
valamint az Alzheimer- és a Parkinson-kór
kialakulási lehetőségének csökkenésével.

A kávé a második legtöbbet
fogyasztott ital
Az amerikai Nemzeti Kávé Szövetség
adatnyilvántartása szerint, világszerte a
kávé a második legnagyobb mennyiségben fogyasztott ital. A kávét ilyen szempontból csak a víz előzi meg. Ugyanakkor

a kávé a felnőtt fogyasztók első számú
koffeinforrása. A kávé népszerűségéhez
az is hozzájárul, hogy a koffeinnek tulajdonítható élénkítő hatása mellett gazdag
antioxidánsokban, tápanyagértékének
köszönhetően továbbá olyan étrendekben is népszerű, mint a vegán, a paleo
vagy a ketogén diéta.
A kínai hagyományos gyógymód úgy
tartja, a kávé stimulálja a máj működését, stabilizálja a menstruáció rendszerességét, segíti az epe működését és
segít az epekő kialakulásának megelőzésében.
Forrás:
https://qubit.hu
https://draxe.com
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A Vitálvár Kft. saját kávétermékei között
olyan funkcionális kávékat talál, amelyek
hozzá adnak a kávézás örömeihez és egyben segíthetik egészsége megőrzését.
Keresse Makka Okos Kávéinkat a vitalvar.hu
webáruházban!

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

Bőrápolás
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A természetes multivitamin:
MULTI-GYÓGYNÖVÉNY
A gyógynövényekkel történő gyógyítás a legősibb a világon. A gyógynövények ott erősítenek, ott hatnak,
ahol a szervezetünkben hiányállapot lép fel. 90-95 %-ban felszívódnak, nem ürülnek ki magas arányban,
mint a szintetikus vitaminok. Emellett, ha egyszerre többféle gyógynövényt viszünk be
a szervezetünkbe, amikor még az egymást erősítő jótékony hatásuk is érvényesül, akkor nagyon sokat
tettünk az egészségünk és fiatalságunk megőrzéséért!
A Zest Women kifejezetten a mai nők
számára kifejlesztett gyógynövény-készítmény, mely mentálisan és fizikailag is
támogatást nyújthat a rohanó mindennapokban, ezáltal hozzájárulhat a jobb életminőséghez.

• Természetesen magas antioxidáns-tartalommal rendelkezik,
segítheti
a
szervezet sejtjeinek, szöveteinek és szerveinek védelmét.
• Csökkentheti az öregedés hatásait.
• Mentálisan és fizikailag is támogatást
nyújthat.
• Hozzájárulhat az ízületek egészségének fenntartásához.
• Segíthet kimerültség, fáradékonyság
és koncentrációhiány esetén
A Zest Men egy gondosan összeválogatott, nyolcféle gyógynövényt tartalmazó kombináció férfiak számára. Komplex
támogatásának köszönhetően hozzájárulhat a férfiak egészségesebb életmód-

Nyolcféle gyógynövényt tartalmazó
gyógynövény-kombináció, egy komplex gyógynövény támogatást nyújthat a
hosszú, egészséges és aktív élethez! Tartalmaz Ashwagandha (Indiai ginzeng),
Ashoka, Giloy (Guduchi), Bhirangaraj,
Haritaki (Indiai Cserzőgubacs), Shatavari,
Llodra (Malj zafirbogyó) és Bansalocha
gyógynövényeket.

jának kialakításához, a gyógynövények
szinergikus hatása találkozik a mai férfiak
igényeivel.
Összetevői között szerepelnek az
Arjuna, Safed musli, Ashwagandha (Indiai
ginzeng), Amla (Indiai egres), Bhumi amla
(Kőtörő fű), Harre (Indiai cserzőgubacs),
Brahmi (Bakopa levél) és a Spirulina saibal
gyógynövények.
• Támogathatja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fenntarthatja a szervezet
ellenálló képességét stressz, kimerültség,
fáradékonyság é koncentrációhiány esetén.
• Vitalitásfokozó többletenergiával tölt
fel. Segíthet fáradság esetén.
• Javíthatja a koncentrációképességet
és a memóriát.
• Támogathatja a májfunkciót, emésztési folyamatokat, bélműködést.
• Hozzájárulhat a húgyhólyag egészséges működéséhez.

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 civilizációs betegségek közös nevezője,
a modern kor járványa a krónikus gyulladás
A világ egyik legolvasottabb magazinja, a Times
,,néma gyilkos”- ként aposztrofálta a gyulladást és tudományos szenzációként számolt be a krónikus civilizációs betegségek és a gyulladás közötti összefüggésekről. A kutatások igazolták, hogy a krónikus
gyulladás a civilizációs betegségek közös nevezője. A
krónikus gyulladás kezelésével, megelőzésével számos
olyan népegészségügyi jelentőségű probléma orvosolható lenne, amelyek hazánkban is vezető halálokok.

Mi a gyulladás?

Immunrendszerünk feladata elkülöníteni
a sajátot az idegentől, biztosítani testünk integritását, védekezését kórokozókkal szemben. A gyulladás összetett válaszreakció,
mely a fehérvérsejtek és közvetítő molekulák
összehangolt működésén alapul. Nélküle a
gyógyulás sérülésekből, fertőzés során nem
volna lehetséges. Az immunrendszer iktatja
ki testünkből a sérült, elfajult sejteket is. A
gyulladás tünetei (vérbőség, duzzanat, forróság, fájdalom és funkciókiesés) a közvetítő
molekulák hatására adott szöveti reakciók
eredménye. A mediátorok a fehérvérsejtekből, érbelhártya sejtjeiből szabadulnak ki,
és az arachidonsavból képződnek. A gyulladás fő közvetítői a citokinek közül a TNF- α,
(Tumor NekrózisFaktor) és az IL-1, IL-4, IL-6
(InterLeukin) érdemel különös figyelmet.
Ezek a molekulák indítják be és szabályozzák
a gyulladás kaszkádszerű folyamatát. A vérben emelkedik a fehérvérsejtszám, a CRP (C
reaktív protein). Aktiválódnak a vérlemezkék
és a vér alvadási viszonyai a vérrögképződés
irányába tolódnak el. A krónikus alacsony
intenzitású gyulladás ennek a folyamatnak
a tartós, évtizedeken át tartó formája, mely
gyakran némán, tünetek nélkül zajlik.

Hogyan jelenik meg a gyulladás?

Az érelmeszesedésről igazolódott először,
hogy a folyamat valójában gyulladás. Oka az
endothel (érbelhártya) sérülése, diszfunkciója, az ennek talaján kialakuló vérrögképződés gyakran hirtelen halált okozva szív- vagy
agyi érkatasztrófába torkollik. A gyulladásos
markerek szintjének tartós emelkedése jelző
érték az érkatasztrófák kockázatának felmérésében.

Az
elhízással
kapcsolatosan kiderült, hogy a hasi
zsírszövet a fő forrása a már említett gyulladást keltő mediátoroknak, ezek felelősek az
inzulinrezisztencia és 2. típusú cukorbetegség kialakulásáért. Az elhízott egyéneknél
ráadásul gyakrabban fordulnak elő rosszindulatú daganatok, amelyek szintén a krónikus gyulladás talaján alakulnak ki. A csontritkulás, ízületi, idült emésztőszervi problémák,
demencia, hangulatzavar, az autoimmun folyamatok, az asztma, az allergia mind-mind a
gyulladás megnyilvánulásai.

Milyen okok állnak a gyulladás
háttérében?

A mozgásszegény életmód, a dohányzás
a leggyakoribb kiváltó okok. A táplálkozás
terén a túl sok tej, cukor, feldolgozott élelmiszer és omega6 bevitel emelhető ki. A
mikrotápanyagok és az omega3 zsírsav hiány
az alacsony zöldségféle és halfogyasztásnak
köszönhetően szintén a gyulladásnak kedvez. A túlzott stressz a mellékvese hormonjai
által vált ki gyulladást. Az idült fertőzések (vírusok, gombák, baktériumok és paraziták), gócok a szervezetben szintén jelentős tényezők.

Mi (t)együnk a gyulladás ellen?

A megoldás nem a gyógyszerekben
keresendő. A friss zöldségekben, gyümölcsökben és omega3 zsírsavakban gazdag
étrend rendszeres testmozgással kiegészítve bizonyítottan kedvező hatással van a
gyulladásokra és a civilizációs betegségek
kockázatának csökkentésére. Napi 30 perces
gyaloglás bizonyítottan csökkenti a gyulladást. Új távlatokat nyit az eddig gyógyítha-
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tatlannak nevezett civilizációs betegségek
megoldásában a molekuláris hidrogén.
Gyulladáscsökkentő hatása éppen a gyulladásos kaszkád fő elindítójának a TNF-α, és
más citokinek felszabadulásának gátlásán
alapul. Szelektív antioxidáns hatásával a szabadgyökök által okozott sejtkárosodást fékezi meg.
Dr. József Erika

Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (89. rész)
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?
Sorozatunkban ezekre a kérdésekre keressük együtt a választ, és aki keres - talál! (GG)

Egészségünk és a digitális kor veszélyei - 1. rész
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Kedves Olvasó!
Új kalandra hívlak! A kaland játszóterülete
pedig a digitális kor. Ez az a kor, amiben ma
létezünk, és élni kényszerülünk, akár akartuk ezt, akár nem. Jogosan tehetjük fel a
kérdést, hogy a rakétasebességgel felgyorsult fejlődéssel, a gyors generációváltással
és értékkrízissel jellemezhető digitális forradalomban mit tehetünk saját, gyermekeink
és unokáink egészségéért és jövőjéért? De
folytathatjuk a sort: mit tehetnek a nevelők,
pedagógusok, az orvosok, a testi-lelki-kapcsolati egyensúlyunkra vigyázók, a kulturális élet és az etikus-humánus kultúra védői?
Mekkora tudásra van szükségünk ahhoz,
hogy egyáltalán felfogjuk és megértsük, mivel is állunk szemben: egy mindenben kényelmünket szolgáló technológiával, vagy
ennek égisze alatt egy lassan lopakodó és a
végén az emberiséget robotizáló, teljes rabszolgasorsba taszító hatalommal?
Ha egy kicsit jobban belenézünk a digitális kor eszközállományába, lehetőségeibe,
és azok alkalmazási területét szemügyre
vesszük, önkéntelenül is egy közmondás jut
eszünkbe: „alkalom szüli a tolvajt!” Igen, úgy
tűnik, hogy a digitális kor eszközállományát
nemcsak nemes célokra használják! Az elkövetkezőkben ezt a kérdést járjuk alaposabban körbe, megvizsgálva a hétköznapi embereket érintő veszélylehetőségeket vagy
veszélyeket. Gyermekeimet mindig arra
biztattam, hogy kerüljék a veszélyt! Miért?
Mert egy veszélyes helyzetből még a tragédia is könnyebben szökken talpra!

A digitális technológia mindenre ráteszi a kezét, és a profit
szolgálatába áll
A digitális technológia mindenre ráteszi a
kezét, és a profit szolgálatába áll. Mindenről,
mindenkiről, mindenhol és mindent begyűjt. A felhasználók viselkedéséről összeszedett adatokat feldolgozza, tárolja, első
lépésben eladja a hirdetőknek, majd pedig
tömegméretekben befolyásolja a felhasználókat.
Miért van szükség a befolyásolásra? Azért,
mert ha a vásárlók várható viselkedését

Ha a vásárlók várható viselkedését előre tudom jelezni, akkor az
profitnövelő tényező
27

előre tudom jelezni, akkor az profitnövelő
tényező. Ezért az elemzések alapján ebbe
a célsávba tereli a leendő vásárlókat és befolyásolásával potenciális vásárlóvá alakítja
azokat. S mindezt globálisan!
Nos, Kedves Olvasó, ez a nyers valóság,
ez az alap, innen kell továbbjutnunk valahova, békésebb vizekre. Miért? Azért, mert
életünket jellemző szokások, apró kis titkaink a magánéletünk részei, és legfeljebb
azokra tartoznak, akikkel megosztjuk azt.
Az állandó jellegű adatgyűjtés eredményeképpen, ellenőrizhetetlenül olyan dolgok
is idegen kezekbe landolhatnak, ami számunkra nem kívánatos, és ha tudnánk róla,
akkor tiltakoznánk és letiltanánk. Arra pedig
végképp nincsen garancia, hogy ezekből
az adatokból egyszer nem egy olyan ös�szeállítást készítenek, amely elemeiben
igaz, de összességében nem. Ez kimerítheti
az emberi méltósághoz való jog megsértését, beláthatatlan bonyodalmakat, anyagi
és erkölcsi kárt okozhat. Ezek mindegyike
pedig alapvető összefüggésben áll egészségünkkel. Ezen módszerek felismeréséhez,
és esetleges kivédéséhez pedig tudásra van
szükségünk. Nincs módunk arra, hogy ilyen
szűk keretek között mindent és kellő mélységben megvizsgáljunk, de néhány dolgot
azonban kivesézhetünk. A mobiltelefonokkal kezdjük, majd a laptopokat is megvizsgáljuk.
Amikor ezt a cikket írjuk, a Föld lakossága több mint 7 milliárd és 600 millió ember,

Mert „az Élet él és élni akar”!

Az emberek nagy része el sem tudja képzelni napját
mobilkészülék nélkül
miközben a mobiltelefonok számát 9-10
milliárd készülékre becsülik. Figyelembe
véve a mobiltelefonok használatának területeloszlását, nyugodtan mondhatjuk, hogy
sok embernek két vagy több mobil készüléke is van. Mindez a technikai és a fogyasztói
társadalom fejlettségének egyik mutatója.
De vajon hány felhasználó tudja, hogy mit
hordoz a zsebében? A technikai fejlődés
alakítja a társadalmat, mindig is alakította,
de ilyen léptékű és ilyen gyors átalakítás
még nem volt az emberiség történetében!
Az emberek nagy része el sem tudja képzelni napját mobilkészülék nélkül! Az okos
telefonok megjelenésével pedig az alkalmazások köre felfoghatatlan módon kiszélesedett, felgyorsult, és egyre fontosabbá
vált. A beszélgetés szinte már csak mellékes
tevékenység. Ezen készülékeken zajlik az
emberek mindennapi életének zöme, az
állandó „jelenlét” biztosításától a helymeghatározáson át, a vásárlásoktól, a banki szolgáltatások igénybevételéig minden.
Vajon megbízhatunk-e a mobiltelefonunkban, amelyek olyan sokat tudnak az
életünkről, hogy el sem tudjuk képzelni,
mi több, bele se gondolunk, vagy bele se
merünk gondolni, hogy igazából egy hightech spionnal élünk együtt. A bennünket
azonosító és rólunk mindent tudó chip
nem a bőrünk alatt van, hanem egy kicsit
nagyobb méretben, a zsebünkben hordjuk.
Igen Kedves Olvasó, szembe kell néznünk a
valósággal, önként spiont hordozunk a zsebünkben! Ahhoz azonban, hogy a haszná-

lattal járó kiszolgáltatottságunkat megértsük, meg kell ismernünk a mobil készülék
alapvető felépítését, és valamelyest a mobil
hálózatot is. Ez nem egy óriási feladat, kis
figyelmet igényel és már el is sajátítottuk
a lényeget. Nos, most alapfokon megvizsgáljuk, a készüléket és a hálózatot is, mind
a két esetben a hardver felépítését és a
szoftvertműködését is.
1. A mobiltelefon egy rendkívül hightech készülék. Az egy kis számítógép, de
nem is egy mikro-számítógép van a mobiltelefonban, hanem három. A mai jobb

mobiltelefonok teljesítőképessége jóval
nagyobb, mint azé a számítógépé, amelyikkel a Hold expedíciókat véghezvitték.
Nézzük meg ezt a három kis számítógépet
részletesebben. A SIM kártya [2]. Ez az egész
mobil telefon agytrösztje, amint később
látni fogjuk. Ezen tudunk tárolni egy csomó telefonszámot, nevet, stb. és sok SMS-t.
A SIM kártyán futó szoftvert (melynek pontosabb neve firmware) a szolgáltató távolról
tudja újabbra cserélni. Ez a program egy kis
memóriában (RAM) fut és egy központi processzor (CPU) hajtja végre. A SIM-kártya végzi a mobil hálózaton használt titkosítást is. Az
egész rendszer egy „fekete doboz”, nem nyilvános, és nem tudjuk, hogy milyen szoftver
fut ott, és pontosan mit is tesz. A privát szféra
szempontjából jó tudni, hogy világszerte a
SIM kártyát és a mobil készüléket egyedileg
(IMSI, IMEI) azonosítják. (Így a mobil tulajdonos személyre szólóan azonosítva van.)
2. A Rádió egység, nevezik modemnek
is, vagy baseband egységnek is [3]. Ez az
egység felelős a mobiltelefon és a mobilhálózati adótorony közötti adatátvitelért,
mindkét irányban. Átalakítja a rádió jeleket
digitális jelekké a mobiltelefon további részeinek, és fordítva. A benne futó operációs
rendszer teljesen ismeretlen,„fekete doboz”,
a mobiltelefon legveszélyesebb része a privátszféránk szempontjából. Mivel a kommunikációs hatóságnál engedélyeztetni
kell ezt az egységet, ezért a mobiltelefont
gyártók néhány cégtől vásárolják meg az
adott chip-et, amelyek a modemet gyártják.
3. A felhasználói számítógép. Ezen fut
a mobiltelefon operációs rendszere és az

Igazából egy high-tech spionnal élünk együtt
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Ha a mobiltelefonunk WiFi vagy GPS modult is tartalmaz, akkor a pozíciónk akár 5 m-re behatárolható
összes egyéb program, az alkalmazások
(appok). Ennek a teljesítőképessége a mérvadó a telefon gyorsasága szempontjából. A
mobiltelefonokon futó operációs rendszer
piaca mára letisztult, az egyértelmű császár
a Google Android, 2016 3. negyedévében
87,5%-os piaci monopóliummal.
Hogyan is működik a mobiltelefon
hálózat?
A mobil készülékek a bázis állomások
mobilhálózati adótornyaival, az URH sávba
tartozó rádióhullámokkal kommunikálnak.
A cellák mérete és így az adótornyok sűrűsége a geológiai és urbanisztikai adottságoktól függ, azt is figyelembe véve, hogy
egy adótorony véges számú mobil készüléket tud kiszolgálni. Így a nagyvárosokban
nagyon sok bázisállomás van. Az adótornyok, un. helyi kapcsolóközpontokkal vannak összeköttetésben, amelyek egymással
összekapcsolva képezik az országos hálózatot. Ebben a hálózatban az egységek az
SS7 (Signaling System Number 7) nevű protokollal kommunikálnak egymással, erről a
későbbiekben lesz még szó. A szolgáltatókhoz tartozó hálózatok praktikusan az egész
ország területét lefedik.
A mobiltelefon egyszerre több alapállomás jeleit veszi és annál az adótoronynál
jelentkezik be, amelyiknek a térereje a legnagyobb. A bejelentkezéskor a mobil készülék az IMSI-t, és az IMEI-t köteles megadni. Fordítva azonban a toronynak nem kell
azonosítania magát a mobil készüléknél,
következmény: az IMSI elfogó (catcher), ld.
később. Ahogy térben és időben mozgunk,

mindig más toronynál jelentkezik be a mobiltelefon, ezáltal a mozgásprofilunk azonnal előáll.
A helyzet ennél azonban rosszabb, mert
mobiltelefonunk rádiójelét nem csak egy
alapállomás, hanem több is veszi, különböző térerővel. Három adótorony által vett
jelek erőssége alapján a földrajzi pozíciónk
- csak a rádióhullámok alapján - meghatározható, alaphelyzetben kb. 270 m pontossággal, de több alapállomás együttműködése eseten akár 25 m pontossággal is! Ha
a mobiltelefonunk WiFi vagy GPS modult is
tartalmaz, akkor a pozíciónk még nagyobb
pontossággal is lekérdezhető, akár 5 m-re
behatárolható. A fentieket összefoglalva,
a „fekete dobozok” a mobiltelefonban, az
SS7 protokoll, a IMSI, IMEI, a pozíciónk meghatározhatósága a privátszféránkat teljes
mértékben likvidálja. Ha mobilt használsz,
a privátszférádat elfelejtheted, pedig még
meg sem vizsgáltuk részleteiben, a fentiek
által okozott problémákat!
Problémák a mobiltelefonnál
A mobiltelefonokat úgy kellett készíteni,
hogy segélyhívás SIM kártya nélkül is leadható legyen. Ez bármilyen hasznosnak tűnik
is, egy rendkívüli problémát jelent. Ahhoz,
hogy egy segélyhívást SIM kártya nélkül le
tudjunk adni, több dolog szükséges. Először
is, a mobiltelefonnak SIM kártya nélkül be
kell tudnia jelentkeznie akármelyik adótoronyhoz. Be is jelentkezik: „Itt az IMEI-m, SIM
kártyám az nincs!”. „OK”, válaszolja a torony.
De ettől kezdve a nyomkövetés már meg is
történik, ha esetleg csak 270 m pontosság-
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gal is. A második probléma ott jön, hogy a
mobiltelefon rádió-egységének, az alapsávi
egységnek, anélkül, hogy a fő vezérlő, a SIM
kártya a telefonban lenne, hozzá kell férnie
a mikrofonhoz és a hangszóróhoz. A telefon
azonnal egy poloska lett! Mivel a Rádió-egység egy „fekete doboz”, tehát, bármi megtörténhet!
(Csak röviden írjuk le, hogy ennek a csak
IMEI-vel való bejelentkezésnek egyenes következménye, ha van egy laptopunk, vagy
táblagépünk, amiben van GMS/UMTS modul, anélkül, hogy SIM kártyát tennénk a készülékbe, a modul máris bejelentkezik egy
adótoronynál, ha a készüléket bekapcsoljuk.
Öngól a privátszférának. A sok visszaélés
miatt egyes országok a SIM kártya nélküli
segélyhívás lehetőségét megszüntették, pl.
Németország.)
Problémák az azonosítással
A mobiltelefon kapcsolatfelvevő egysége
az IMSI elkapó (catcher). Mivel a mobiltelefon
a legerősebb jelet adó toronyhoz jelentkezik
be anélkül, hogy az alapállomás azonosítaná
magát, lehetőség van „hamis” (fake) alapállomásokat készíteni. Az IMSI elkapó egység
magát a mobiltelefon felé egy alapállomásnak adja ki, az igazi adótorony felé pedig egy
mobiltelefonnak. Ezzel tehát a mobiltelefon
és az alapállomás közé ékelődik, mindenféle
forgalom rajta keresztül fut, tehát lehallgatható. Ezek az egységek arra szolgálnak, hogy
a mobil beszélgetéseket a titkosszolgálatok,
rendőrség, hackerek, stb. le tudják hallgatni.
De például egy tüntetés résztvevőit lehet
egy IMSI elkapóval azonosítani, az összes
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A mobiltelefon egyszerre több alapállomás jeleit veszi és annál az
adótoronynál jelentkezik be, amelyiknek a térereje a legnagyobb
résztvevő mobilja várhatóan ebbe az egységbe jelentkezik be, ha ez adja a legerősebb
jelet. Ráadásul ezek az IMSI catcherek manapság már aktatáska méretben készülnek.
Problémák a SIM-kártyával
Lássuk most a SIM-kártya révén adódó problémákat. A SIM kártyára lehet
„csendes”(silent, „lopakodó” vagy szerviz)
SMS-t küldeni. Erről az SMS-ről a felhasználó semmi jelzést nem kap, tehát az SMS se
hangot nem ad, se a képernyőn nem jelenik
meg. Ilyen „szerviz” SMS-el a mobiltelefont
át lehet programozni. Pl. úgy, hogy amikor
kikapcsoljuk, akkor azt gondoljuk, ki van
kapcsolva, csak közben a mikrofon bekapcsolódik, és a környezeti hangokat egy - a
„csendes” SMS által megadott telefonszámra
továbbítja a tudtunk nélkül. Vagyis egy tökéletes lehallgató készülék lett a mobilunkból.
Minderről pedig mi nem veszünk tudomást.
Már 2003-ban ezzel a módszerrel csapott le
a New Yorki-i rendőrség egy maffia klánra.
További példa, hogy egy „csendes” SMS-el a
telefon a pillanatnyi pozíciót megadott időnként egy megadott telefonszámra továbbítja
a tudtunk nélkül. A legegyszerűbb formája
a „csendes” SMS-nek, amikor csak a telefon
pillanatnyi pozícióját, a tartózkodási helyét,
akarják meghatározni, és a kommunikációs
lépések a mobiltelefon és a torony között
azonnal megadják a pozíciót. A német hatóságok ezt a módszert rendszeresen használják. Az egyéb lehetséges problémákra még
sok példát tudunk felhozni.

Problémák a kommunikációs
protokollal, SS7
Az SS7 protokollal kommunikálnak a helyi mobilhálózati kapcsoló központok egymással ugyanazon szolgáltató esetén, a különböző szolgáltatók egymással országon
belül, és az összes szolgáltató a világban.
A protokoll azonban nem tartalmaz azonosító lépéseket elegendő mértékben. Így
bárki, aki az SS7 hálózathoz hozzáfér (és ez a
kör széles lehet), szinte hihetetlen dolgokat
hajthat végre bárkinek a mobiltelefonján!

Mindehhez csak a mobiltelefonszámot kell
ismerni. Néhány lehetőség, amit le lehet
kérdezni: a mobil készülék pozíciója, az
aktuális beszélgetés titkosítási kulcsa, a telefon tarifája, a felhasználó adatai, stb... Továbbá amit meg lehet változtatni: a felhasználó adatait a felhasználói adatbázisban, a
telefonhívások, SMS-ek és adatok forgalom
átirányítása (= lehallgatása) vagy letiltása,
ezzel a telefonszámmal hívás létrehozása,
SMS küldése, adatátvitel, stb. stb. Mindez a
GMS/UMTS hálózatok esetében így működött! Az LTE hálózat esetén a protokollon
ugyan javítottak, új nevet kapott, de a fenti
alapvető problémákat nem küszöbölték ki.
Mivel a világ egésze még nem állt át a legújabb technikára, a fenti problémákkal még
egy ideig együtt kell élnünk. Öröm a hackereknek, titkosszolgálatoknak. Ne felejtsük,
hogy a világ pénzügyileg és szakszemélyzettel legjobban felszerelt és legerősebb
hackercsapata az NSA.
Hogyan védekezhetünk
e problémák ellen
A SIM-kártyával és a modemmel kapcsolatos problémák lokálisak, a mobiltelefonban vannak. A „csendes” SMS-ek, a SIM
kártya átprogramozása és a Rádió-egység
nem ismert aktivitása ellen kizárólag akkor
tudnánk védekezni, ha a SIM kártyán és a
Rádió-egységen futó operációs rendszer
nyílt forráskódú lenne. Ez lehetőséget adna
egyrészt annak ellenőrzésére, hogy ezek az
egységek pontosan mit is tesznek, másrészt

A „csendes” SMS-ek a mobiltelefon és a torony között azonnal
megadják a pozíciót
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Mert „az Élet él és élni akar”!

A fólia egy Faraday kalitkát képez, amin a mikrohullámok sem
tudnak áthatolni, ezért a mobiltelefon nem lesz elérhető
ennek ismeretében lehetne olyan operációs
rendszert készíteni a mobiltelefonra, amely
jelzi a nem kívánatos aktivitásokat (csendes
SMS-t kaptunk), ill. ezeket nem is engedélyezi (a SIM kártya átprogramozása). De például biztonsággal le tudnánk kapcsolni a
rádió-egységet, ha akarjuk. (A „Repülőgép”
üzemmódról nem tudjuk pontosan, hogy
is működik.) Mivel a két szoftver zárt forráskódú, szigorúan őrzött titok, így egyrészt
védekezésünk korlátozott, másrészt joggal
feltételezhetjük, hogy tudatosan zárt forráskódúak, a mobiltelefon a lehallgatásunkra is
készült. Jogos feltételezésünket alátámasztja, hogy az alapsávi (Baseband) egységre
már készült szabad szoftver a privátszférát
támogató önkéntes szoftverfejlesztők által,
amely ezen egység valamennyi funkcióját
realizálja.
Az SS7 protokoll a mobilhálózati kapcsoló
központokat, ill. a mobilszolgáltatókat köti
össze. Ezekhez a berendezésekhez nincs
hozzáférésünk. Így elvileg is lehetetlen az
SS7 protokollban lévő „hibák” ellen védekeznünk. Tudomásul kell tehát vennünk,
ha mobiltelefont használunk, az SS7 által
okozott veszélyeknek, lehallgatási lehetőségeknek ki vagyunk szolgáltatva, azaz semmit nem tudunk ellene tenni. Kivéve egyet:
nem használunk mobiltelefont! Ez természetesen nagyon kemény követelmény lenne. Pillanatnyi megoldás rövid időszakokra
az, hogy a mobiltelefon akkuját kivesszük!
Ezzel a mobil működésképtelen persze, így
az esetleges lehallgatásokra is az. (Ha csak

nincs benne egy kisméretű telep.)
Másik lehetőség az, hogy a mobilt jó vastag alufóliába tekerjük be. A fólia egy Faraday kalitkát képez, amin a mikrohullámok
sem tudnak áthatolni, ezért a mobiltelefon
nem lesz elérhető. Persze, így használni
se lehet. De véd az adott időben a fenti problémák ellen. Ha a mobilunk olyan,
hogy az akkut nem lehet kivenni belőle,
akkor sajnos csak az alufólia segít. A kicsit
felhasználóbarátabb mobiltelefon, ahol a
Rádió-egységet, a mikrofont, WiFi-t fizikai
kapcsolóval üzemen kívül tudjuk helyezni
még várat magára [20], és nagyon drága
lesz. Bár ezen már egy Linux operációs rendszer fog futni!
A mobiltelefonok operációs rendszere
A mobiltelefonok különböző operációs
rendszerrel (OS) futnak. Az legelső mobiltelefonokkal, (pl. Nokia 1210) csak telefonálni és sms-t lehetett küldeni. Volt rajtuk
ébresztő funkció, ami akkor is működött,
miután kikapcsoltuk a telefont. Azaz igazán
nem kapcsoltuk ki, de nem tudtuk, mit is
kapcsoltunk ki. (Ennek a funkciónak rögtön
aggodalmat kellett volna keltenie bennünk,
hiszen ez jelzi, van rá lehetőség, hogy kikapcsoljuk a mobilt, és mégse kapcsoltuk
teljesen ki.) Mindaddig, amíg a mobil ilyen
egyszerű funkciókkal rendelkezett, csak a
mobilhálózati szolgáltató és a nyomozó ill.
hírszerző hatóságok tudtak bennünket lehallgatni, nyomon követni.
Az igazán nagy problémákat az
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okostelefonok megjelenése hozta. Ezzel
szinte egy időben az akkori legújabb telefonokban már volt egy kamera a hátlapon,
egy második később megjelent az előlapon
is, hogy videó telefonálást tudjunk végrehajtani, ha a pénztárcánk engedte; megjelent a GPS vevő a mobilban, ezzel a földrajzi
pozíciónkat akár 5 m pontossággal meg lehetett határozni. A privát szféra szempontjából az okostelefonok legrosszabb tulajdonsága, hogy képesek lettek az Internetre
kapcsolódni WiFi vagy mobil adatforgalom
révén. Az Internet megjelenése a mobiltelefonokon nem csak kényelmet jelentett,
böngészhettünk, e-mailt olvashattunk, hanem egy jelentős veszélyt is. Az operációs
rendszer, amely már igen komoly szoftver
volt, elvihette a telefonról az adatainkat,
sőt, az egyes alkalmazások is megtehették
ugyanezt. Az okostelefon tehát a privátszféra elsőrendű ellenségévé lépett elő. Szinte
valamennyi alkalmazás egyet akart, minél
több adatot gyűjteni, akár csendben, akár
hivatalosan. (folytatjuk)
A cikkben használt rövidítések
magyarázata:
SIM kártya: A SIM-kártya egy olyan integrált áramkört tartalmaz, mely biztonságosan tárolja az azonosítót és egyéb kódokat.
IMSI: International Mobile Subscriber
Identity, (Nemzetközi mobil előfizető azonosító)
IMEI: International Mobile Equipment
Identity (Nemzetközi mobil készülékazonosító)
GSM: Global System for Mobile
Communication (Globális mobil kommunikációs rendszer)
UMTS:
Mobile
Universal
Telecommunications System, ( Univerzális
telekommunikációs rendszer)
LTE: Long Term Evolution kifejezésből, tükörfordításban „hosszú távú fejlődés”
GPS: Global Positioning System (Globális
Helymeghatározó Rendszer)
LINUX: nyílt forráskódú operációs rendszer, Linus Torvalds fejlesztőről elnevezve,
NSA: National Security Agency (US),
(Nemzetbiztonsági Ügynökség)
					
Barátsággal,
Erdei István és Erdei Károly

www.magtar.hu
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Ismerős érzés?
„Reggelente alig bírom kivontatni magamat az ágyból, hiába aludtam vagy 8 órát.
Mégis karikás a szemem, nehezek a lábaim,
unott a fejem.
A reggeli kávé után sem sokkal jobb a
helyzet, csak eltelt pár óra. Lehet, amúgy is
ennyire magamhoz térnék.
Kollégámon meg azt látom minden nap,
hogy már reggel 100%-on pörög, tele van
életkedvvel és délután sem ásítozik úgy,
ahogy én. Bennem van a hiba? Pedig odafigyelek a táplálkozásomra, sok gyümölcsöt,
zöldséget eszem, mozogni is eljárok néha,
iszom elég vizet. Hol rontom el?
Egy idő után csak megkérdeztem a kollégámat, hogy csinálja. Semmi nagy titok
nincs, pár hete elkezdte szedni ezt a ginseng
kivonatot, mellette azért kifejezetten odafigyelt, hogy elegendő tiszta vizet igyon és
ennyi. Kipihenten ébred reggel, napközben
vág az esze és kora este a családjával is jókat tud még beszélgetni, mert erre is van
még energiája.
Bízom benne, hogy néhány hét múlva
majd tőlem is megkérdezik mi a titkom...”
A másik gyakori probléma, amivel hozzánk fordulnak, az a magas vérnyomás.

„Anyósom 78 éves vidéki hölgy, aki 7-féle
vérnyomáscsökkentőt szedett sok évig,
mellette cukorbeteg. Szerencsére elege lett
a temérdek mellékhatásból, amit ez a sok
gyógyszer okozott, ezért örömmel kezdte el
szedni a fekete ginseng kivonatot, hátha az

végre segít. Nagyjából a 2-3 hónap ginseng
szedés után a vérnyomása normalizálódni
kezdett, ezért a háziorvosával egyeztetett
és már csak 1-féle vérnyomáscsökkentőt
szed – azt is amolyan megnyugvásképp.
Volt olyan 44 éves ismerősöm, aki csak
pár éve 1-féle vérnyomáscsökkentőt szedett, neki két kis üveg ginseng után helyreállt a vérnyomása, így ő azonnal abbahagyta gyógyszer szedését.
Dél-Koreában pontosan tisztában vannak vele az emberek, hogy a ginseng normalizálja a vérnyomást és kitisztítja az
ereket. Európában, Magyarországon sajnos
jobban szeretnek pirulákat felírni a magas
vérnyomással küzdő embereknek. Aki a
természetes megoldásokban hisz és bízik a
szervezete bölcsességében, adjon egy esélyt
magának.”

Legyen fitt, vidám és egészséges,
a Prémium Koreai Ginseng segít!
Jó egészséget kívánunk!
Kárpáti Éva és Rónai Balázs,
koreaiginseng.hu megálmodói Jászberényből

+36 70 339 2413
+36 70 33 888 75
www.koreaiginseng.hu
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Egy zöldségféle,
amit népiesen nyúlárnyéknak hívnak
A nyúlárnyék a spárga népies neve,
de több nyelvben az „asparagus”
kifejezést használják rá.

Minél zöldebb, annál jobb!

A spárga vitaminokban, tápanyagban
igen gazdag. Tartalmaz többféle B,- C,E,- vitamint, foszfort, folsavat, kalciumot,
pantoténsavat, niacint, biotint, vasat, szilíciumot, molibdént, káliumot. A zöld színükben gazdag a klorofill-tartalom, ezért
élelmi értéke magasabb, mint a fehér vagy
a lilás példányoké.

Gyógyító hatása is van:

Hatékony a szemfáradságnál, javítja a
szem működését, jól hat az idegrendszerre, erősíti a nyálkahártyát, a bőrt, a hajat
és a körmöket, javítja a szervezet oxigénellátását, vérképző hatású, immunerősítő,
tisztítja a vesét, megelőzi a gyulladásokat.
A spárga kalóriaszegény étel, nem tartalmaz zsírt és koleszterint, viszont magas a
rosttartalma és enyhe vízhajtó hatású.
Felhasználhatjuk rakottasnak, levesnek,
főzelékbe, salátákba, lepényekbe, valamint köretnek.

Milyet vegyél?

Mindig lédús, roppanós spárgát vegyünk, mert a fénytelen, kissé már
kornyadt, repedezett és fásuló egyedek
semmire sem használhatóak. A könnyebb
pucolhatóság miatt érdemes nem túl vékony példányokat választani, és lehetőség
szerint mindig annyit vegyünk, amit azonnal fel is használunk. Az elkészítésig érdemes a spárgákat egy pohár vízbe állítani,
így jobban bírják.

Receptek:
Rakott spárga
Spárgát megtisztítjuk, 3-4 cm-es darabokra vágjuk, enyhén cukrozott vízben
8-10 percig főzzük, majd leszűrjük. Egy
edényt vajjal kikenünk, szórunk bele
zsemlemorzsát és a spárga darabokat is
rakjuk az edénybe, sózzuk, borsozzuk.
Tojást, reszelt sajtot, tejfölt kikeverünk és
ráöntjük a spárgára, lazán átkeverjük. A
tetejére teszünk még sajtot és a sütőben
megsütjük.
Tésztás spárga saláta
A tisztított spárgát cukros-sós vízben
előfőzzük, leszűrjük és feldaraboljuk. Új-

A pucolás a lényeg!

hagymát, retket, zöldborsót, főtt kukoricát tálba teszünk, hozzáadjuk a spárgát és
az előre kifőtt, lehűtött tésztát. Óvatosan
összekeverjük és ráöntjük a citromléből,
sóval, borssal, almaecettel, olíva olajjal
és tejföllel készített öntetet. Ízlés szerint
keverjünk bele almát, sonkát, kockára vágott tojást.
Spárgaszósz
50 dkg spárga
1 evőkanál vaj
2 dl főzőtejszín
1 csokor petrezselyem
só, bors
1 marék fenyőmag
1 marék szeletelt mandula
1 csipet szerecsendió
A megpucolt spárgákat 4-5 centis darabokra vágjuk, olvasztott vajban megforgatjuk, majd hozzáadjuk az apróra vágott
petrezselymet, a fűszereket, és felöntjük
a tejszínnel. Sózzuk. A fenyőmagot és a
mandulát megpirítjuk.
Tésztát főzünk, és a spárgaszósszal, valamint a pirított magokkal tálaljuk.

A szár alját visszavágjuk, érezhető, hogy
meddig tart az úgynevezett fás rész. A
síp többi részét - a fej kivételével – meghámozzuk. Ezt lehet késsel vagy egy jobb
hámozóval is, a lényeg, hogy legyünk alaposak. Ezután vágjuk akkora darabokra,
amekkorát szeretnénk, de akár egyben is
hagyható.
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Bőrápolás
Nyakunkon a nyár. Akár hétágra
süt a nap, akár nem, az erős UV sugárzással akkor is számolnunk kell.
Lássuk csak, mit kell tudni a fizikai
fényvédelemről, és miért előnyösebbek ezek, mint a bolti kémiai fényvédőket tartalmazó készítmények?
A Napvirág Manufaktúra termékei
nem csak magas minőségűek, de
csomagolásuk kíméli a környezetet,
sőt a tégelyeik „visszaválthatóak”.

Kémiai vs. fizikai

A napvédő krémek általában két módon
hatnak. Léteznek a fizikai fényvédőket tartalmazó általában natúrkozmetikumok, és
vannak a legtöbb boltban, patikában kapható kémiai fényvédő hatóanyagot tartalmazó
készítmények. Az előbbiek nem szívódnak
fel a bőrben, nem terhelik azokat, míg az
utóbbiak sok esetben vegyszerek, szintetikus
hatóanyagok, melyek a bőr mélyebb rétegeibe is behatolnak. A Napvirág Manufaktúra
napozókréme kizárólag fizikai fényvédőt tartalmaz, mely így a környezetet sem károsítja.
Ami pedig az összetevőit illeti, csupa olyan
finomság található benne, mely jót tesz a
bőrünknek, sőt akár meg is ehetnénk, akkor
sem lenne bajunk tőle, így például organikus,
extra szűz kókusz-, kakaó- és sheavajat tartalmaz, mely lágyan ápolja, nyugtatja az erős
napsugárzásnak kitett bőrt. A fizikai fényvédő pedig nem más, mint a cink-oxid, mely
visszaveri a káros UV sugarakat, így azok nem
tudják károsítani a bőrt. Nem utolsó sorban
pedig a cink-oxid nyugtató, gyulladáscsökkentő hatással is bír, mely szintén jó tulajdonságnak számít egy napozó krémben.

Napozni csak okosan, szépen…

Fontos tudnunk, hogy a napozással eltöltött órák száma összeadódik. Úgy is lehetne
mondani, hogy a bőrünk nem felejt, és mindenkinek előre meghatározott napozással
tölthető idő áll a rendelkezésére. Ha ezt a
bizonyos személyre szabott mennyiséget
túllépi az illető, úgy a bőrben megjelenhetnek a rosszindulatú daganatok. Ezért rendkívül fontos, hogy óvjuk bőrünket a káros
sugaraktól, és a napsütéses nyári napokon,
ha a szabadban tartózkodunk, úgy napvédő
krémet használjunk a napsugárzásnak kitett
szabadon hagyott bőrfelületeken.

Nyári
natúrkozemtikumok-

avagy napozás csak okosan
Nyugalom a bőrnek

A napozás intenzíven igénybe veszi a
bőrünket, még akkor is, ha azt okosan tes�szük. Éppen ezért, az esti tisztálkodás után
érdemes egy kicsit kényeztetni bőrünket
és a hidratáltságát visszaállítani. A Napvirág
Manufaktúra napozás utáni balzsama igazán
különleges, hiszen egyrészről olyan fantasztikus hatású olajokat tartalmaz, mint az argán-,
vagy a fehér liliom olaj, mely utóbbi erős
gyulladáscsökkentő hatással bír, nyugtatja
a kipirosodott bőrt, sőt a pigmentfoltokat
is halványítja. Másrészről ez a készítmény
nem tartalmaz tartósítószert, így nem terheli feleslegesen az amúgy is érzékeny bőrt.
Minden bőrtípusra ajánlott és eredményesen kezeli a nap okozta égési sérüléseket is.
Kimagasló bőrnyugtató hatással bír és regenerálja a fáradt, száraz bőrt. Rendkívül magas
százalékban tartalmaz organikus shea és kókusz olajat, így egészen kevés mennyiség is
elég belőle.

Visszaváltható üveg tégelyek

Mára már világossá vált, hogy nem terhelhetjük tovább bolygónkat a műanyag
hulladékainkkal. A Napvirág Manufaktúra
mindig is szem előtt tartotta a környezettudatos szemléletet, éppen ezért nincs is
mit csodálkoznunk azon, hogy ellentétben
a nagyobb márkák termékeivel, a Napvirág natúrkozmetikumait újrahasznosítható csomagolásban vehetjük meg, mely
elsősorban visszaváltható üveg tégelyeket
jelent a műanyagokkal szemben. Ha pedig
elhasználtuk az üvegtégelyekben lévő krémeket, pasztákat, dezodorokat, akkor azokat visszaveszik és fertőtlenítést követően
újrahasznosítják azokat, így csökkentve
ökológiai lábnyomunkat.
Akiknek fontos a környezettudatos és
egészségtudatos vásárlás, azok a Napvirág Manufaktúra termékeit választják
és kevesebb hulladékot termelnek.

Látogasson el környezetkímélő,
csomagolásmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu
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Környezetünk

Környezettudatos alternatívák a
mindennapi használati tárgyakra
Tartós bevásárlótáskák
Évente hozzávetőlegesen 500 milliárd–1 billió műanyag szatyrot vásárolunk,
ami sok felesleges hulladék képződéséhez vezet. Ma már számos környezettudatos alternatíva közül választhatunk, akadnak egyszerűbb és stílusosabb darabok
is. A mi kedvencünk a hálós szatyor (ún.
cvekker), amely egészen kicsire összehajtható, így a legkisebb táskákba is belefér.

Kulacsok és termoszok
Az egyszer használatos palackok 91%át nem hasznosítják újra, s azok hulladéklerakón kötnek ki. Igen nagy számról
beszélünk, ugyanis percenként világszerte körülbelül 1 millió ilyen palack fogy
el. Szerencsére egyre több vállalat dob
piacra olyan kulacsokat és termoszokat,
amelyekkel több évre kiválthatjuk a PETpalackokat. 250 ml-estől kezdve a több
literesig sokféle űrtartalom közül választhatunk, színben és dizájnban pedig hatalmas a választék.

Tartós szívószálak
Az amerikaiak naponta annyi műanyag
szívószálat használnak el, hogy 125 iskolabuszt is megtölthetnénk az ezáltal
létrejött hulladékkal. Alapvetően az a
legegyszerűbb, ha nem használunk szívószálakat, de aki mégis ragaszkodik hozzá,
annak a bambusz vagy rozsdamentes acél
szívószálakat ajánljuk.

Komposztálható tányérok
és evőeszközök
A kerti partik időszakában különösen
keresettek az eldobható tányérok és evőeszközök, ezek azonban nagyon megterhelik környezetünket. Könnyen kiválthatjuk ezeket komposztálható változataikkal,
amelyeket ugyanúgy nem kell eltisztítani,
de nem termelnek hulladékot.

www.rawsy.hu
Tel.: +36-30-7223991
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Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 142. rész

I

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

Idegesség, ideggyengeség
Váradi Tibor

Korunkban a stressz, az idegeskedés
mindennapos jelenség, életünk velejárója. Problémát akkor okoz, ha huzamosabb
ideig elhúzódik vagy túl gyakorivá és intenzívvé válik, esetleg állandósul. Ilyenkor
előbb vagy utóbb kisebb-nagyobb mértékű zavarok alakulhatnak ki, ilyenek például az alvászavar, az idegesség, a fokozott
érzelmi ingerlékenység, a feledékenység,
a koncentrációs nehézség stb. Ha tartósan
fennáll az ideges, illetve a stresszes állapot,
az az ideggyengeség súlyosabb formája,
orvosi szóhasználattal a neuraszténia kialakulásához vezethet. A kifejezést 1880ban alkotta meg George M. Beard New
York-i idegorvos az ideges állapot és az
ideggyengeség jelenségének leírására.
Okai között bizonyos veleszületett testi
adottságokon túl a helytelen életmódot
találjuk, melyre leginkább jellemző a fokozott idegeskedés, stressz, túlzott igénybevétel, izgatószerek használata, alultápláltság, kimerültség, krónikus betegségek,
családi, lelki terhek, párkapcsolati gondok
stb. Hagyományos orvoslásaként gyakori
a nyugtatók használata, azonban fontos
ismernünk a természetes megoldásokat is,
hogy hatékonyan és tartósan kezelhessük
a problémát szervezetünk szükségtelen
terhelése nélkül.

Fontos megemlítenünk a fizikai egészség alappilléreit, amelyek a táplálkozás,
a légzés és a mozgás. A táplálkozás a vér
tisztaságát segíti, a légzés segítségével támogatjuk az idegrendszert, míg a mozgás
jót tesz a szívnek, de a mirigyek működését
is javítja. Ezekről teszünk említést az alábbiakban.
Az idegesség és az ideggyengeség kezelésében fontos odafigyelnünk a táplálkozás terén a fehérjebevitel csökkentésére,
mivel a magas fehérjetartalmú ételek (hús,
tojás, tej, tejtermék) elsődleges savképzők,
a savas környezet pedig hozzájárul az idegesség és az ingerlékenység kialakulásához.
A lúgosítás segítségével csökkenthetjük az idegrendszerre ható nyomást, elősegítve az idegesség és a kimerültség állapotának javulását. Ezt a nyers zöldségfélék
és zöldséglevek, héjában sült burgonya,
nyers gyümölcsök önmagukban, hántolatlan gabonák – főként a köles és a csírák
– fogyasztása révén érhetjük el. Nagyfokú
savasodás esetén érdemes a szódabikarbóna-kúrát is bevetni. Maga a kúra három
hétig tart. Reggel éhgyomorra igyunk meg
meleg vízben feloldott mokkáskanálnyi
szódabikarbónát, ebéd és vacsora előtt negyedórával pedig egy-egy csipetnyit.
A természetes szénhidrátok bevitele is
nagyon fontos az idegesség kezelésében.
Ha a szervezet szénhidrátigényét a finomított cukrok, édességek elégítik ki, akkor ez
a koncentrált cukorfogyasztás különféle
hiánybetegségeket is okoz, hozzájárulva
elsősorban a B-vitaminok, főként a B1-vitamin-hiány kialakulásához. A B-vitaminok
jelentősen összefüggnek az idegrendszer
állapotával, hiányuk idegességet, feszült
lelkiállapotot eredményez.
A vitaminok, nyomelemek közül a B-vitaminon kívül a C- és az E-vitamin fontos
az idegrendszer számára, és kerülendő
minden olyan anyag, amely a szervezet vi-
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taminjait és nyomelemeit „elrabolja”. Ebbe
a csoportba tartozik többek között az alkohol, a cigaretta, egyes gyógyszerek, a feketekávé, fekete tea stb.
Az idegesség kezelésében a gyümölcskúrák is jelentős szerepet kapnak. Az
alma-, a szőlő- és a cseresznyekúra ajánlott
az idegrendszer erősítésére. A legkiemelkedőbb hatású ezek közül a szőlőkúra,
melynek során 7, 14 vagy 21 napon át
mindennap csak szőlőt fogyasszunk 2-3
kg mennyiségben, egyszerre lehetőleg
egyfélét! Mivel a szőlő a nagyon magas cukortartalma miatt könnyen megerjedhet,
használjunk erjedésgátló fűszereket (fahéj, szerecsendió, szegfűszeg)!
A táplálkozás mellett a légzés is jelentősen erősíti az idegrendszert: aktivizál,
segíti a szervezet méregtelenítését, javítja
az agyműködést, nyugtató hatású. Ideggyengeség esetén az alábbiakban leírt
légzőgyakorlatok végzése napi szinten javasolt.
Váltott orrlyukú légzés. Kiegyensúlyozza az akarat-, érzelem- és gondolatvilágot, békét teremt, és összehangolja az agyféltekéket. Kivitelezése: a hüvelykujjunkkal
zárjuk el a jobb orrjáratot, és a szokásosnál
valamivel mélyebben lélegezzünk be a bal
orrjáraton keresztül. Utána tegyük szabaddá a jobb orrjáratot és egyidejűleg zárjuk
el a balt, így a szabaddá vált jobb orrjáraton keresztül hosszan, nyugodtan lélegezzünk ki. Ezt követően az előbbiek mintájára
a jobb orrjáraton keresztül lélegezzünk be,
a balon át pedig ki. Ezt ismételhetjük 5-10
alkalommal.
Méregtelenítő légzés. A savtalanító/
méregtelenítő légzés lényege, hogy elősegíti a felesleges, megbetegítő savak kiürülését. A méregtelenítő légzés kivitelezése:
egy nagyon mély, alapos belégzést minél
jobban elnyújtott kilégzés követ. Lehet,
hogy először ez a kilégzés csak 20-30 másodpercig fog tartani, de addig kell gyako-
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rolni, amíg a kilégzés 108 másodpercesre
nyúlik.
Ásítsunk! Az állkapocsízület gyakran
„tárolja” a feszültségeinket. Az ásítás egyrészt oldja a feszültséget a rágóizmokból,
másrészt több oxigén felvételét teszi lehetővé.
A természetben, friss levegőn végzett
tevékenység, a sport és a mozgás, a harmatos fűben járás, a hideg vizes ledörzsölés (frottírozás), hideg-meleg vizes váltófürdők, a nap- és légfürdők mind-mind az
idegrendszer erősítését szolgálják.
Az idegesség gyógyítása komplex feladat, ezért a fent említetteken kívül még
bevethetünk egyéb módszereket is:
Fitoterápia. Mivel az ideggyengeség
hátterében az idegrendszer kimerülése
áll, így elsősorban az éjszakai nyugalom,
a megfelelő alvás biztosítása alapvető tényező. Ennek érdekében használhatjuk a
levendulát, amely harmonizáló hatású. A
krónikus ideggyengeséggel küzdő és fizikailag teljesen kimerült embereknél érdemes olyan növényi erősítőszerekkel kísérletezni, mint amilyen a ginzeng, a negatív,
depresszív hangulat esetén az orbáncfű,
nyugtalanság, szorongás esetén a citrom-

fű és a komló javasolt, de a golgotavirág
és a macskagyökér is megfelelő gyógyír.
Természetesen az egyéni panaszoknak
megfelelően a különféle gyógynövényeket kombinálhatjuk is.
Homeopátia. Nehéz élethelyzet vagy
vizsga okozta szorongás, idegesség oldására az Arsenicum album, a Phosphorus,
az Aconitum napellus vagy a Gelsemium
D12-es hígítású változatából 2×5 golyó elszopogatása a legmegfelelőbb.
A Schüssler-sók közül a Kalium
phosphoricum ajánlott, amely idegi kimerültség, idegesség, álmatlanság esetén hatékony. Értékes szer továbbá a Magnesium
phosphoricum, amely elsőrangú ideggyógyszer és lazítószer, az egyik legfontosabb görcsoldó. Általános adagolása napi
szinten 2×3 tabletta, legalább 4–8 héten át.
A Bach-virágterápiás szerek közül az
idegességet, ideggyengeséget a szilfa, az
olajfa, a bohócvirág és a nebáncsvirág es�szenciája tudja hatékonyan csökkenteni.
Az aromaterápia is bevethető idegesség kezelésére, legfőképpen a bergamott,
a levendula, illetve a rozmaring illóolaja
ajánlott, melyek alkalmazhatók párologtatás és fürdő formájában is.
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A relaxációs gyakorlatokról általánosságban elmondható, hogy a rendszeres
gyakorlás és alkalmazás növeli hatékonyságukat. Az alábbiakban leírt gyakorlatok
segítségével akár egy-két perc alatt csökkenthető az idegesség és a feszültség.
A hasi idegfonat erősítése: a has mas�szírozása is szerepet játszik az idegrendszer erősítésében és az idegesség legyőzésében. Lassú hasi légzés mellett végezzünk
a két kezünkkel körkörös mozgást a köldök
körül közepes nyomás mellett, az óramutató járásának megfelelően.
Lelki szempontból az idegesség hátterében sokszor az áll, hogy túl gyorsan
szeretnénk túl sok mindent megvalósítani.
Az idegesség megszüntetéséhez tehermentesítenünk kell a fejet, és fokozatosan
be kell vonnunk a szívet (érzések) az élet
játékába. Azaz: agyaljunk kevesebbet és
mutassuk ki az érzéseinket gyakrabban.
Legyünk hálásak és értékeljük az élet apró
örömeit. Ne panaszkodjunk és ne elégedetlenkedjünk – ne azon keseregjünk, ami
hiányzik, hanem annak örüljünk, ami van!
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont munkatársai

Ajánló
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Egészség

Az infúziós terápiákról
Tationil
Glutation injekció

Az infúziós terápia legnagyobb előnye, hogy a beadott gyógyszerek azonnal és veszteség nélkül bekerülnek a szervezetbe. Ezáltal a szájon át történő
bevitellel összehasonlítva sokkal intenzívebb hatás érhető el. A megfelelő
terápiás hatáshoz szükséges vérkoncentráció szinte azonnal „lökésszerűen“ rendelkezésre áll.
Orális bevitel esetén nagy veszteségekkel kell számolni mire az adott gyógyszer
a vérkeringésbe kerül, a szervezetben
rendelkezésre áll és kifejti hatását. Kezdve az emésztőrendszerben a különböző
emésztőnedvek (pl. gyomorsav) lebontó hatásával, az esetleges felszívódási
problémákon át egészen a máj ún. firstpass-effektusáig, amikor is a máj az első
áthaladásnál az anyagok nagy részét
enzimatikus úton lebontja.
Természetesen hosszabb távon az orálisan bevitt szereknek is nagy jelentősége
van. Az infúziós terápia megadja az első
“lökést“ ill. feltöltődést, amit azután orális
terápiával lehet folytatni, szinten tartani. Egy egész sor gyógyszer alkalmas az
infúziós terápiára, így pl. minden, amit
az orthomolekuláris kezelésben használnak, mint vitaminok, aminosavak, ásványi
anyagok, nyomelemek, de ugyanúgy ho-

meopátiás szerek ill. növényi alapú gyógyszerek.
A rendelkezésre álló gyógyszerek megfelelő keverékével és dózisával egy olyan
eszköztár áll rendelkezésre, amivel sokféle
állapot ill. betegség kezelhető, befolyásolható. Ilyen pl. az immunrendszer gyengesége, általános fáradékonyság, stressz, különböző gyulladások, krónikus fájdalmak,
vagy egyszerűen hiánybetegségek stb.
Az infúziós terápiát kúraszerűen érdemes
alkalmazni. Általában heti 1-2 alkalommal
néhány héten keresztül.

www.dreletero.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803
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A glutation testünk egyik legerősebb antioxidánsaként ismert
anyaga, képes kisöpörni a szabadgyököket testünkből, és küzd azok
károsító hatásai ellen. A test legerősebb gyógyító anyaga. Ahogy
öregszünk, védekező rendszerünk
eme az alapvető anyagának szintje csökken. Addig a glutation hatástalaníthatja azokat a szabadgyököket, melyek összefüggenek
az öregedéssel, és drámaian lelassíthatja annak folyamatát, és újjáépíti a roncsolódott sejteket. Ha hiányt szenvedünk a glutationban,
akkor az öregedés folyamata felgyorsul. Kimutatták továbbá azt
is, hogy erős méregtelenítő hatása
van, és megvédi szervezetünket a
nehézfémek, gyógyszerek, a sugárzás, a cigarettafüst, az alkohol
és a szennyeződések káros hatásaitól.
Hatásos lehet a vér és a máj
rendellenességeinek kezelésekor
is. Működés közben emeli a daganatsejtek oxigén szintjét, ez okozza a rákölő hatásának legfontosabb kiváltó okát, hiszen az oxigén
a daganatsejteket megöli.

Ajánló
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Életmód

A mosódió tisztító ereje kényelmes
kapszulába zárva
Dr. M Folyékony mosódió kapszula
A mosódió barna, diószerű termésével bizonyára találkoztak mindazok, akik kifejezetten környezetkímélő mosószert használnak a
mosáshoz. 100%-ban növényi eredete miatt igazán közkedvelt mosószer, tisztítószer. A környezettudatos mosási alternatívák terjedése
indokolttá tette a folyékony változat kifejlesztését, az illatmentes változat mellett már narancsolajos, levendula illóolajos és citromfű olajos
folyékony mosódió is megtalálható
a polcokon.

Továbbra is használhatjuk kedvenc mosási programunkat, a kapszula akár már
30˚C-on hatékonyan távolítja el a szen�nyeződéseket. Így bárki kedvet kaphat a
mosáshoz….

A mosódió folyékony változatának sikere és a még kényelmesebb, egyszerűbb
használatra törekvés inspirálta a legújabb
innováció, a folyékony mosódió kapszula
életre hívását.

A minél fehérebb ruhákért a kapszula
mellé a javasolt adagolás szerint tegyünk
mosószódát vagy oxigénes fehérítőt. Illatosításra – öblítő helyett - használhatunk
igényeinknek és ízlésünknek megfelelő
illatú mosóparfümöt.

Mégis miben más ez a termék,
mint a többi mosókapszula?
- környezetkímélő formula & csomagolás
- összetételének köszönhetően nem veszélyjel-köteles
- speciális összetétele a természetes mosódió, a 100%-ban növényi tenzid és az enzim
erejével hatékonyan távolítja el a makacs
szennyeződéseket
- klór-, illat-, színezék- és konzerválószermentes
- foszfátmentes
- nem tartalmaz szilikonolaj-származékokat
- összetevői lebomlanak a környezetben
A kapszulás alkalmazással óvjuk környezetünket is, mivel így elkerülhető a
mosószer felesleges túladagolása.
A vízben oldódó kapszulaforma további előnye, hogy a modern technológiának

A Dr.M Folyékony mosódió kapszula innovatív mosási megoldás mindazoknak,
akik vásárlási döntéseiknél a környezetkímélő összetételt lényeges szempontként
figyelembe veszik.

Környezetkímélő összetétel +
Hatékony tisztítás + Kényelmes
adagolás = Folyékony mosódió
kapszula
köszönhetően a használat során bőrünk
nem érintkezik a mosószerrel. Ráadásul a
mosás előtt nem szükséges az előkészítés,
a mosódió gél koncentrátum előre adagolt - egyetlen kapszula a mosódob aljába, utána a szennyes és indulhat a mosás!
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Magyarországon forgalmazza:

Volmix Kft.
1146 Budapest, Thököly út.76.
Tel.: (1) 383-3252 (1)-383-3252 Fax:
(1)383 4989
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Környezetünk

Miért érzékenyebbek a gyerekek az elektroszmogra?
A saját állapotunkon túl nagyon fontos, hogy barátaink, családunk és gyermekeink egészségét is megőrizzük! Ami látható számunkra, azt könnyebben felismerjük, és tudunk ellene
védekezni!
Sajnos az elektroszmog nem látható, ezért
sokan nem is veszik komolyan. Fülünk és
szemünk is csak korlátozott frekvenciatartományban „működik”! De modern, speciális
műszerekkel érzékelhetővé és mérhetővé
váltak a fülünk és szemünk által már nem
érzékelhető rezgések is! Ezért tudjuk, hogy
jelen vannak, olykor az egészségre káros
mértékben is!
Miért érzékenyebbek a gyerekek
az elektroszmogra?
A gyermekek testének nagyobb százaléka
víz, mint a felnőtteké. A szervezetünk pedig a
rezgéseket a vízen keresztül veszi fel!

Gyermekekkel kapcsolatos
tapasztalatok:
1984-ben a svéd Aronsson és Johansson
professzorok, valamint a svájci S.E.I.C. intézet kutatói által 1989-ben a WHO felkérésére készített tanulmányok kimutatták,
hogy a bekapcsolt képernyő előtt eltöltött
négyórányi tartózkodás után az adrenalin (stresszhormon) kiválasztása csökken a
felnőtt szervezetben. Ennek oka, hogy a
szervezet az adrenalint visszatartja, és egy
huzamosabb adrenalin telítettségi állapotról beszélhetünk a képernyő használójánál
– úgy, mint az extrém sportok esetében. A
gyermeki (pubertás kor körüli) szervezetre
vonatkozóan ez az érték négy óra helyett
csupán 50 perc volt. A kilencvenes években, hazai kutatók által készített felmérés
adatai szerint – melyben az olvasható. hogy
a fiatalok 50%-a hétvégén kettő vagy több
órát számítógépezik és 80%-uk néz televíziót, vagy videó filmeket két óránál tovább,
illetve hét közben is nagy részük kb. 20 órát
tölt képernyő előtt – a fiatalok igen gyakran
tapasztalják ezt az adrenalin telítettséget.
Marcel Rufo, francia professzor 1990-ben készített tanulmánya arra hívja fel a figyelmet,
hogy gyermekeknél 40 perc képernyőhasználat után az iskolai teljesítmény harmadára

csökken, a memorizáló
képesség
ötödrészre
csökken, míg az idegesség, agresszivitás és az
erőszakos viselkedés háromszorosára nő.
A WHO-IARC, sugárzással foglalkozó nemzetközi központ a kilencvenes évek végén
felhívta a figyelmet arra,
hogy az átlagosan 0,3-0,4
mikroteslát meghaladó
mágneses térrel exponált
lakosságban kétszer több
gyermeknél alakulhat ki
leukémia, mint az alacsonyabb expozíciójú lakosság körében.
Mivel az adrenalin fokozott termelése agres�szívabb viselkedésben és
„felpörgetett” lelki állapotban nyilvánul meg,
ezen a ponton kell átgondolnunk, hogy vajon a média tartalma, vagy maguk a készülékek biofizikai hatása idézi elő a gyermeki
agresszivitás és a fiatalok hiperaktivitásának
fokozódását. A gyermekek nagy százaléka
saját bevallása szerint is produkál a képernyő
használatához köthető szomatikus (szervi)
panaszokat. Mindezekből megállapítható,
hogy a médiatartalom és a fizikai hatás kombinált formában hat gyermekeinkre.
Napjainkban egyre elterjedtebb a mobiltelefonok és tabletek mindennapos használata a gyerekek körében is. A közelmúltban
megjelent, Dél-Koreában készült tanulmány
szerint ez az ország van a világon a legjobban felszerelve vezeték nélküli telekommunikációs eszközökkel. A megvizsgált 160.000
gyermek közül a 16 éven felüliek 67%-ának
van okostelefonja. Körükben a mobil használat 7 óra/nap, ami az USA-ban is „csak” 58
perc/nap. Fontos kihangsúlyozni, hogy 20
perc mobilhasználat már káros hatással lehet
a szervezetre. A felmérés kapcsán bevezetés-
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re került a „numerikus demencia” fogalma,
ami egyfajta addikció, mely során a bal agyfélteke túlzott fejlődése mellett a jobb jelentősen lemarad: ez korai demenciához vezet.
A mobiltelefonok és tabletek használata
egyre fiatalabb életkorban kezdődik, ezért
nagy hangsúlyt kell fektetni a felelős eszközhasználat megismertetésére már gyermekkorban. Elsősorban az eszközhasználati időt
kell korlátozni a fent említett egészségkárosító hatások elkerülése végett.
(Részlet Professzor Erdei Edit tanulmányából.
A Tanulmány teljes egészében elolvasható a
www.sugarzaspajzs.hu oldalon.)
Ne vessük el a technika életünket segítő
vívmányait! De káros hatásaik ellen
védekezzünk!
Van megoldás!

Kérdéseivel forduljon bizalommal Erdős László
Természetgyógyászhoz a 06 70 /9497787-es
telefonszámon vagy
a sugarzaspajzs@gmail.com e-mail címen!

Fűben-fában

Egy tő ebből a növényből elég az egész családnak!
Az ernyősök családjába tartozó lestyán Perzsiából került a Földközitenger mellékére, a szerzetesek révén jutott el Közép- és Nyugat-Európába, ahol mindent gyógyító, univerzális növénnyé vált. Akár 2 m
magasra is megnövő évelő növény. Jellegzetes sötétzöld, hármasan
szárnyalt levelekkel.
Erőteljes, elágazó gyöktörzset fejlesztő
évelő növény, amely 3 méter magasra is
megnőhet. Belül üreges, felül elágazó
szárain nagyméretű, szárnyalt leveleket
fejleszt. Nyáron hozza az apró sárgászöld
virágait. A lestyán igen gazdag illóolajokban. A háztartásban használt fűszerkeverék egyik elmaradhatatlan alapanyaga.
Télen takargassuk be a töveket, ha túlságosan terebélyes lesz, ritkítsuk meg
a gyöktörzsét. A levágott részt konyhai
fűszerként használhatjuk. Ha még nem
gyökeresedett be nagyon mélyen a talaj-

ban, akkor tőosztással is szaporíthatjuk.
Zsenge leveleit egész nyáron szedhetjük
és frissen, vagy szárítva használhatjuk.
Gyökereit is használhatjuk ételízesítőnek.
Zellerre emlékeztető ízű leveleivel sülteket, leveseket ízesíthetünk. Lereszelt
nyers gyökerét salátákba tegyük. Magját
péksüteményekre szórjuk.
Gyomorégésre az egyik legjobb gyógynövény. A lestyán gyökere erős vizelethajtó. Vesekő és vesehomok kialakulásának
megelőzésére alkalmas. A népi gyógy-

ászatban gyomorerősítőként, emésztést
serkentő szerként használják.
Díszítőértéke is van, impozáns külsejével és illatával nemcsak a veteményeskertek, hanem a virágoskertek mutatós
évelője, de csokrok díszítésére is alkalmas.

Ezeket együk fogszuvasodás ellen!
Bizonyos élelmiszerek megakadályozzák a fogszuvasodást, az ínygyulladást, és a fogkő képződést. Ha rendszeresen fogyasztjuk ezeket, elfelejthetjük a fájdalmas fogorvosi beavatkozásokat!
Hagyma
A szulfidtartalma, amely erős ízéért is
felelős, antibiotikus hatású. Megöli a szuvasodást okozó baktériumokat, ezenkívül
védi a fogínyt a durva, sejtromboló szabadgyökök ellen. Fogyasszunk naponta
nyers hagymát. A szaga közömbösítésére pedig rágcsáljunk mentalevelet, vagy
petrezselymet.
Zellerszár, sárgarépa, zöldpaprika,
karalábé
A rágás alaposan masszírozza a fog legrejtettebb részeit és a fogínyt. Közben fokozódik a nyálképződés, ami hatástalanítja a
szuvasodást előidéző baktériumokat. A zellerszárban A- és E-vitamin található, amely
mozgósítja az immunerőket a szájban is.
Zöldtea
Magas csersavtartalmának köszönhetően a zöldtea akadályozza a fogkő kialakulását és megöli a szuvasodást okozó baktériumot, fluoridtartalma pedig ellenállóbbá

teszi a fogzománcot. Napi
két-három csésze zöldtea,
cukor nélkül mindenkinek
ajánlott. Még szájöblögetőnek is kiváló, ilyenkor
még erősebben kifejti a
fogápoló hatását.
Mazsola
Nincs nála édesebb fogpaszta! A kutatók háromféle, olyan természetes vegyületet is találtak a szárított szőlőszemekben, amelyek a fogkőképződés ellen
hatnak. Ugyanis megölik a szuvasodást és
a fogínygyulladást okozó baktériumokat,
mielőtt még azok a fogon megtelepedhetnének. A magas cukortartalom ellenére sem károsítják a fogzománcot
Kivi
Magas C-vitamin tartalmának köszönhetően megerősíti az íny kötőszövetét,
ezáltal akadályozza a vérzést. A benne
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levő kalcium erősíti a csontokat. Naponta fogyasszunk egy kivit, müzliben, vagy
magában.
Szezámmag
A rágása során tisztul a fogazat, úgy súrolja le a foglepedéket, mint a súrolópor.
A kalciumtartalmával erősíti az állcsontozatot. Másodlagos növényi hatóanyagai
révén csökkenti a koleszterinszintet. Hetente többször szórjunk egy-egy kiskanál
szezámmagot az ételbe (levesbe, főzelékbe, salátába), vagy rakjunk belőle jó bőven a szendvicsekre.

Életmód

5 betegség, amit
a légkondicionáló okozhat
Újra itt a nyár és vele együtt a
hőség. Ha hihetünk az előrejelzéseknek, idén még forróbb
nyarunk lesz, mint tavaly volt.
A legegyszerűbb módja, hogy
lehűtsük otthonunkat és persze
önmagunkat, a légkondicionáló
berendezések használata. De
sajnos előfordulhat, hogy ezért
nagy árat kell fizetnünk, és most
nem a villanyszámláról beszélünk, hanem az egészségünkről.
Persze csak akkor, ha a berendezés tisztántartásáról és megfelelő
üzemeltetéséről megfeledkezünk.

A megfelelő módon, rendszeresen ellenőrzött és karbantartott eszközök természetesen nem terjesztenek veszélyes, akár
halált okozó baktériumokat. Sőt, éppen
a speciális szűrőalkatrészeiknek köszön-

hetően akár ki is szűrhetik a levegőben
már jelenlévő kórokozókat. Így kifejezetten hasznos lehet a berendezés allergia
esetén - ám ha elhanyagolt berendezés
biztosítja egy épületben az elfogadható
hőmérsékletet, akár halálos is lehet.
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Milyen betegségeket okozhat?
1. Legionellózis
A betegséget a Legionella pneumophila
család egyik baktériuma okozza, amely
„normál” esetben a talajban, a vízben (a
csapvízben is!) is megtelepedhet, és évekig élet- és fertőzőképes. Terjesztésében
és tömeges megbetegedések előidézésében azonban a klímaberendezések a
felelősek, egészen pontosan azzal, hogy
a baktériummal fertőzött vizet porlasztva - így belélegezhetővé téve - juttatják a
hűtött helyiségek levegőjébe.
A baktérium a légutakban, valamint
a tüdőben okozhat heveny gyulladást,
amely agresszív és gyors lefolyású lehet,
és a fertőzés a tüdőbetegek, az idősek, a
légúti megbetegedésben szenvedők, a
dohányzók és alkoholproblémákkal küzdő emberek esetében magas arányban
szedheti áldozatait.
A betegség kétnapos lappangási időszak után rendkívül magas lázzal és izomfájdalmakkal jelentkezik. Ezt száraz köhögés, nehezített légzés, akár hasmenés,
később tudatzavaros állapot követheti,
majd a tüdőt elborító gyulladás következtében akár halál is bekövetkezhet.

Életmód
2. A betegség enyhébb változata a
Pontiac-láz
Ebben az esetben a tünetek egy közepesen erős influenza tüneteivel egyeznek meg
(izom- és ízületi fájdalmak, hidegrázás, magas láz), de a legtöbb esetben „kezelhető”
marad a betegség és nem vezet halálhoz.
Egyébként nagyon fontos tudni, hogy a
Legionella baktérium-fertőzést nemcsak
a légkondicionálók okozhatják, hanem
minden olyan berendezés, amely vizet
tárol és porlaszt, akár egy egyszerű szobai szökőkút is, vagy egy párásító berendezés, csak éppen ezek az eszközök nem
okoznak tömeges megbetegedéseket, ellentétben a klímaberendezésekkel, amelyek egy épületen belüli összeköttetés
esetén többezer légköbméter hűtéséről
és ezernyi ember komfortérzetéről is gondoskodhatnak egyszerre.
3. Gomba-riadó
A klímaberendezés nedves közeget kínálhat a legkülönfélébb gombáknak. Ezek
közül az egyik legismertebb és legveszélyesebb az aspergillózis. Spórája az orr- és
arcüregekbe, valamint a tüdőbe veszi be
magát, ahol napokon belül végzetes módon elszaporodhat.
Tünetei között szintén szerepel a nehézlégzés és a mellkasi fájdalom, de emellé
még véres köpet is társul, illetve a gombás
gócok (arc- és orrüregben) heves fájdalmat
okozhatnak.
A gombás fertőzés gyakrabban égés
okozta fekélyekben vagy sebekben szaporodik el, de ép, egészséges embereket
is képes megtámadni, ám ha legyengült

szervezettel találkozik, akár minden szervet érinthet a gombás fertőzés, beleértve
az agyat, az agyhártyát is.
Az aspergillózis mellett azonban egyéb
más gombák spórájával is találkozhatunk
a klimatizált helyiségekben. Így, ha nem
feltétlenül halál, de egy kellemetlen bőrfertőzés is lehet a hűsölés következménye.
4. Nátha, megfázás
Még csak baktérium sem kell ahhoz,
hogy egy forró levegőjű utcáról belépve
„megcsapjon” minket egy hűtött helyiség
levegője, amely sokszor akár 15 fokkal
is hűvösebb lehet, mint a kinn tomboló
kánikulai levegő. Ideális esetben az a jó,
ha a belső hőmérséklet folyamatosan al-

kalmazkodik a külső hőmérséklethez, és
ahhoz képest maximum 4-6 fokkal hűti
le a levegőt - hiszen ekkora enyhülés bőven elég a kellemes közérzethez. Legtöbb
esetben azonban ennél sokkal alacsonyabbra állítják a helyiségek hőjét, amely
következménye alapos meghűlés lehet.
5. Ízületi bántalmak
A gyorsan beszerezhető megfázás mellett azonban további veszélyeket rejt a
tartósan alacsony hőmérséklet, főleg akkor, ha az áramló, hideg levegő éppen a
nyakukba vagy a végtagokra irányul. Ebben az esetben ugyanis akár komoly ízületi gyulladást is beszerezhetünk.
A hideg hatására az erek beszűkülnek,
és nem juttatnak elegendő oxigént a szövetekhez, amelyek emiatt károsodnak.
Ha ez valóban tartósan fennálló helyzet,
komoly, helyre nem hozható sérüléseket
szenvednek a szövetek, és nem mellesleg
jó tudni, hogy az ízületi gyulladások minden esetben nagy fájdalommal járnak.
Megelőzés:
Természetesen nagyon sokszor esélyünk sincs arra, hogy mi irányítsuk vagy
állítsuk be a klímaberendezés paramétereit, vagyis tőlünk teljesen függetlenül
kapunk a nyakunkba hideget-meleget,
baktériumokat és gombát.
Éppen ezért kerüljük a berendezés
alatti tartózkodást, vagyis hogy soha ne
áramoljon közvetlenül ránk a klíma árasztotta levegő, és jó, ha tudjuk, hogy munkahelyünkön jogunk van tudni, milyen
időközönként ellenőrzik a berendezést.
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Fűben-fában

Elérkezett a kertekbe a kártevők inváziója
Hívatlan, kártékony vendégek mindannyiunk kertjében vannak. Csak az a nem mindegy, hogy
mennyien. 1-2 pajor, lóbogár vagy fonálféreg vajmi keveset árthat a gondosan ápolt gyepnek, de
néhány száz vagy több ezer (millió) példány már komoly pusztítást végez a zsenge gyökérzetben.

Eddig 2 lehetősége volt ellenük:
• a vegyszeres mérgezés (amivel önmagunknak is ártunk), és
• a kényes mikrobiológiai szerek használata (hűtve tárolandó, gondos kijuttatást
igénylő parazita gombák és fonálférgek)
Azaz eddig nagyon meg volt kötve a kezünk a védekezésben, megelőző eszköz pedig nem is volt.
Most azonban van valami régi-új a nap
alatt, ami meg fogja könnyíteni a kertészkedő munkáját. A BATHU technológia és
az egészséges talajéletet támogató bacilus
törzsek az állattakarmányozásban és az ipari talaj- és növényvédelemben is évtizedek
óta bizonyítanak. Ezt a gondolkodásmódot
most átültettük kiskertes gyakorlatba is.
Ennek a technológiának élenjáró fejlesztői közé tartozik Szabó István, az STE Sprout
Technologies Kft. szakmérnöke, aki több
hazai és nemzetközi szakmai díjat elnyert
(Minőség- Innováció 2018 pályázat Nemzeti díj, EFTTEX szakmai nagydíj) Esstence
technológiával fejlesztett termékeivel.
Istvánnal bő 2 éve ültünk le első alkalommal
beszélni róla, hogyan lehet ezt az ipari méretekben már bizonyított formulát a kiskertek speciális problémáira szabni.Ezt sok-sok
fejlesztés és tesztelés követte mostanáig.
Így született meg
első lépésként az
Esstence Bug Stop,
ami egy új alternatívát nyújt a talajban
élő kártevők vegyszermentes visszaszorítására.

lajélet erősítését szolgálják. A jó bacilusok és
mikroorganizmusok képesek ellenállóbbá
tenni a különböző fertőzésekkel szemben a
talajt és a növénykultúrákat, biztosítják számukra a szerves tápanyagok körforgását.
Az Esstence Bug Stopban ez az életteremtő mikroorganizmus alap van kiegészítve aromás gyógyhatású növények
kivonatával, amelyek természetes úton
tartják távol a talaj kártevőket, rovarokat (pl. pajorok, hangyák, levéltetvek,
lótetűk, fonálférgek).

De nem ez a legjobb
az egészben!
A korábbról jól ismert mikrobiológiai
szerekkel ellentétben ez az elegy nem
egy labor tartályban készül, hanem
természetes körülmények között, gilisztahumuszban fejlődik. Így amikor
kijuttatjuk ezt a szert a talajba, a biológiai
optimumra törekedünk használatával és
olyan környezetet alakítunk ki a talajéletben, amiben nem lesz helye a kártékony
talajlakóknak.
Ezzel a technológiával kombinálva a
szerves tápanyagok hasznosulása is megsokszorozódik, hiszen lesz egészséges

talajélet, ami azt fel
tudja használni.
Az eltarthatósága
is egészen egyedülálló, a mikrobiológiában megszokott 6-8
hetes eltarthatóság
helyett itt 3 hónap áll
a rendelkezésünkre
felhasználni a Bug
Stop-ot (szinte a teljes
tavaszi – őszi szezon),
és nem is kell hűtőben tárolni.
A védettség kiépítéséhez két hetes
ismétléssel, 3 alkalommal kell kijuttatni
a Bug Stop-ot, és utána több hónapon át
élvezhetjük a vegyszermentes távoltartást.
Az ismétlés fontos pontja a talaj karbantartásának, ezért a tavaszi és a kora
őszi periódusban javaslom az alkalmazását, hogy elkerüljük a kertünk növényeinek pusztulását.
Ugyanis ez a ’’talajfertőzés’’ láthatatlanul
munkálkodik a szemünk elől bújva a talajban és csak a kártételt szoktuk észlelni, amikor már legtöbbször visszafordíthatatlan
az állapot, mint például gyümölcsfák pusztulása a pajor rágása miatt. Vagy amikor a
lóbogár nyárára kitúrja, szétrágja a gyep
gyökérrendszerét.

Védelem többet ér
Ezzel az új talaj- és növénykondicionáló
szerrel inkább a természetes védekezésre
fókuszálunk, ellentétben a vegyszerekkel, amik kijuttatásával azonnal ölünk, de
azok visszahatnak ránk, emberekre is.

István fejlesztéseinek
a fő mozgató rugója
a biológiai egyensúly
fenntartása (és visszaállítása). A termékek
alaptechnológiája
a
speciális,
gilisztahumuszban nevelt bacilus
és mikroorganizmus
törzsek, amelyek a ta-

Molnár Gábor Éva,
a füvesasszony

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

2019. július 25.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2019/4. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„Arra nem is merek gondolni, hogy hol
van még az iskolaév kezdete”
A beküldők közül
Dojcsák Viktorné (Mándok)
Juhász Imre (Kecskemét)
Kovács László (Boda)
féléves előfizetést nyert.
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levélben a MP Zrt. 1900 Budapest
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