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Aktuális

Megnyitják Csernobilt
a turisták előtt

Madártani Egyesület:
ne etessük a vízimadarakat!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelet adott ki, amelyben egyebek mellett szerepel egy úgynevezett „zöldfolyosó”
létesítése a csernobili övezetben, hogy zavartalanul látogathassák a turisták a területet. Az ukrán elnök a nap folyamán
Csernobilba utazott, ahol ünnepélyesen üzembe helyezték
az atomerőmű 1986-ban felrobbant négyes reaktorblokkja
fölött épült új korszerű szarkofágot.

Arra kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) az embereket, hogy ne etessék a vízimadarakat,
hiszen etetésük nemcsak felesleges, de veszélybe is sodorja
az állatokat.

„Csernobilt meg kell mutatnunk a világnak: tudósoknak, ökológusoknak, történészeknek, turistáknak. Sajnos, a tiltott zóna
jelenleg a korrupció jelképe. A rendvédelmi szervek kenőpénzt
szednek a turistáktól, illegálisan szállítanak ki onnan fémhulladékot, illetve használják fel természeti erőforrásait” - fogalmazott
Zelenszkij.
Az ukrán elnök - az Interfax Ukrajina által idézett helyszíni beszédében - azt ígérte, hogy többé nem lesz hosszas sorban állás
a zóna határában lévő ellenőrző pontnál, sem „a belépés váratlan
megtagadása, amiről az ember csak érkezésekor értesül”. Kijelentette, hogy nem lesz többé tiltott a videofevételek készítése, és
„egyéb hasonló ostobaságok sem”.
„Fejezzük be végre az emberek, a látogatók riogatását és változtassuk a tiltott zónát tudományos és jövőbeni turisztikai mágnessé.
Tegyük a szabadság földjévé, legyen az új Ukrajna egyik jelképe, ahol
nincs korrupció és nincsenek ostoba tilalmak, hanem helyettük beruházások vannak és jövő”- hangsúlyozta az elnök.
A rendelet egyelőre még nem érhető el az államfő honlapján.
Az elnöki hivatalban az Ukrajinszka Pravda hírportál érdeklődésére elmondták, hogy a dokumentum egyebek mellett előírja egy
stratégiai tervezet kidolgozását és elfogadását a csernobili zóna
mint turisztikai objektum fejlesztésére. A tervek között szerepel
továbbá, hogy a csernobili zónában lehetőséget nyújtanak EUés NATO-tagországoknak katasztrófa-megelőző, illetve -elhárító
gyakorlatokra.
A világ eddigi legsúlyosabb atomerőmű-katasztrófája 1986.
április 26-án következett be az akkor a Szovjetunióhoz tartozó
Ukrán SZSZK területén, a Kijevtől kevesebb mint 100 kilométerre
északra fekvő csernobili erőmű negyedik blokkjában. Robbanás
következtében részben megsemmisült a reaktor aktív övezete, a
levegőbe nagy mennyiségű radioaktív anyag került, és sugárfelhő borította be Európa nagy részét. A katasztrófa miatt az erőmű
30 kilométeres körzetében a teljes lakosságot evakuálták.
A sérült négyes blokkot 1986 novemberében egy ideiglenes
betonszarkofággal fedték le. Az új, korszerű, az ígéretek szerint
100 évre biztonságot nyújtó védőburkot a Novarka francia konszern építette, a munkálatok 2011-ben kezdődtek. A műszaki
csúcsteljesítménynek számító, 36 ezer tonna súlyú, 110 méter
hosszú, 257 méter széles és 105 méter magas, félhenger formájú
acélszarkofág 1,5 milliárd euróba került. A projekt fő szponzora
az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank (EBRD) volt, de Ukrajna
jelentős támogatásokat kapott a költségek fedezéséhez az Európai Uniótól, európai országoktól, továbbá Oroszországtól, az
Egyesült Államoktól, Kanadától és Japántól is. Az új védőburkot
2016 végén helyezték rá a négyes blokkra, de ezután még el kellett bontani alatta a régi vasbeton szarkofágot.
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Az MME közleményében hangsúlyozza, hogy a vízimadarak
életmódja és téli túlélési szabályai eltérnek a klasszikus, téli etetőket látogató énekesmadarakétól. Ezért etetésük az énekesmadarakéval szemben nem hasznos, többek között azért sem,
mert a hosszú ideje tartó, egyoldalú kenyér és egyéb értéktelen
„táplálék” fogyasztása megbetegíti a madarakat, szennyezi a kör-

nyezetet, rontja a víz minőségét, növeli a vizek szervesanyag-terhelését és az ebből eredő elmocsarasodást.
A mesterségesen fenntartott táplálékbőség kikapcsolja a téli
túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést, növeli a zsúfoltságot, a madarak közötti agressziót és az ebből eredő sérülésveszélyt. Önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy
mennyiségű vízimadarat vonz, rontja a madarak társadalmi
megítélését, növeli az ember-madár konfliktushelyzeteket - mutatnak rá a közleményben.
A feleslegesen kiszórt rengeteg táplálék vonzza a patkányokat, segíti szaporodásukat, ami idén különösen nagy problémát
jelent a fővárosban - figyelmeztet az MME.
Mint írják, a nyáron etetett madarak ősszel nem vonulnak el,
így az emberek, látva a „sok szegény, éhes”, valójában elkényelmesedett vagy már beteg, repülésre képtelen madarat, tovább
etetik őket. A fagyok beköszöntével a madárlétszám a vonulásukat az etetőhelyeknél nyüzsgő madarak látványa miatt megszakítókkal folyamatosan nő. Az etetőhelyek mesterségesen fenntartott táplálékbázisa közelében évről évre több madár költhet,
így nő a nyári kéregetők száma és immáron több madárral kezdődik újra a folyamat.
A témáról bővebb információ az egyesület honlapján olvasható, ahol megtalálható az az ingyenesen letölthető, kinyomtatható plakát is, amelyet az MME a lakosság tájékoztatása érdekében
készített a vízimadarak etetéséről.

Aktuális

Percenként 34000 PET
palack kerül a Földközi-tengerbe
Összességében több mint félmillió tonna műanyag landol az Atlanti-óceánhoz kapcsolódó melléktengerbe évente
– hívta fel a figyelmet a Természetvédelmi Világalap (WWF).
A WWF elemzése szerint a leginkább kedvelt úti célok (Barcelona, Tel-Aviv, Valencia, Velence, a Pó folyó deltája, a marseille-i
öböl és Kilikia térsége Törökországban) a legszennyezettebbek,
ami részben arra utal, hogy a kommunális hulladékfeldolgozás
nem tud lépést tartani a turistaszezonban megnövekvő szemét
mennyiségével.

A klímaváltozással
több lesz a szúnyog
A kutatók a lakosság segítségét kérik például az ázsiai
tigrisszúnyogokkal kapcsolatos információk gyűjtéséhez mondta Garamszegi László, a MTA Ökológiai Kutatóközpontjának igazgatója.
- Az éghajlat melegedésével könnyebben áttelelhetnek a szúnyogpeték, lárvák, illetve kifejlett szúnyogok. Továbbá hamarabb
kezdődik tenyészidőszak, a sok eső pedig a pocsolyák, állóvizek
miatt kedvez a szúnyogok szaporodásának - tette hozzá a szakember. - A szúnyogok elleni védekezésben a lakosság azzal tehet
a legtöbbet, ha nem hagyja a kertben a pangó csapadékot, öntözővizet, mert viszonylag kevés, vödörben, kerti edényekben, mélyedésekben hagyott vízből is sok szúnyog kelhet ki. A már kikelt
szúnyogok ellen a hagyományos eszközök, irtó-, riasztószerek,
illetve szúnyogháló a leghasznosabb.
Garamszegi László arra is felhívta a figyelmet: a szúnyogcsípés
nem csak kellemetlen, de betegségeket is terjeszthet.
Az utóbbi időben Magyarországon is felbukkanó ázsiai tigrisszúnyog például több tucatnyi betegséget terjeszthet.
Magyarországon 50 féle őshonos és 3 féle új, invazív szúnyogfaj ismert. Arról még keveset tudnak a kutatók, hogy például a
tigrisszúnyogok pontosan hol jelentek meg, áttelelnek-e, ezért
kérik a lakosságot, hogy aki tud, a www.szunyog.okologia.mta.
hu oldalon segítse információkkal a szakembereket - mondta az
Ökológiai Kutatóközpont igazgatója.
- MTI -
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Az üdülőszezonban akár a 200 milliót is elérheti a Földközitengeren vakációzók száma, ami a part menti régiókban akár 40
százalékkal is megnövelheti a hulladék mennyiségét – idézte az
APA osztrák hírügynökség Axel Heint, a WWF tengerbiológusát.
A szakértő szerint a Földközi-tenger szennyezését nemcsak a
természet, hanem a gazdaság is megszenvedi. A tengerbe kerülő szemét évente 641 millió eurós költséget ró a turizmusra, a
halászatra és a tengeri gazdaságra, miközben például a halászat
is hozzájárul a környezetszennyezéshez: a műanyag hulladék 20
százalékát az elhagyott szállítmány és a halászatban használt
eszközök teszik ki.
A földközi-tengeri országokban évente keletkező 24 millió
tonna műanyag szemétből 6,6 milliót válogatás nélkül dobnak
ki: össze sem gyűjtik, illegális lerakókban hagyják vagy egyszerűen csak eldobják. A környezetbe kerülő műanyag szemét kétharmada Egyiptomból, Törökországból és Olaszországból származik.
A WWF szerint a műanyag szemét kezelését a hulladékra bevezetett kínai importstop is nehezíti. Törökország például 2018
óta a világ tíz legnagyobb műanyagszemét-importőre között
van, és egyre több szemetet vesz fel Nagy-Britanniából, Belgiumból és Németországból.
Törökország az újrahasznosításra fordítható kapacitását
nagy részben az importált szemét feldolgozására használja, a
külföldről származó hulladékot alaposabban válogatják, mint
a hazait, amelyet nem hasznosítanak újra, vagy a legrosszabb
esetben egyszerűen csak lerakják valahol.
- MTI -

Életmód

Házi praktikák olívaolajjal
A mediterrán diéta egyik legfontosabb
alapanyaga az extra szűz olívaolaj,
mely kedvezően hat szervezetünkre
mind külsőleg mind belsőleg. Ezért
összegyűjtöttünk pár hasznos
tanácsot, melyek segítségünkre
lehetnek a mindennapokban.

- Gyomorsav ellen:
Fogyasszunk étkezés előtt 2 órával egy
kanálka extra szűz olívaolajat, mely egy védő
réteget képez a gyomrunkban, csökkentve
ezzel a gyomorsav kellemetlen érzését. Ha
kívánjuk, tegyünk az olajba pár csepp citromlét is.
- Szorulás ellen:
Ha Ön azok közé tartozik, akiknek problémája van az emésztéssel, akkor az olívaolaj
egy egészséges és természetes megoldás
lehet. Reggelente egy kanál elősegíti az
emésztést.
- Fájdalom és gyulladás ellen:
Masszírozzuk a kívánt testrészt olívaolajjal
kb. 10 percen keresztül, mely oleocanthal
tartalmának köszönhetően enyhíti a fájdalmat és csökkenti a gyulladást. Kifejezetten
ajánlott reumás kezeléseknél és ficamoknál.
Szintén kenegethetjük lábunkat egy hosszú
megterhelő nap után, hisz serkenti a vérkeringést.
- Méregtelenítő:
Egy pohárka víz, egy kanál olívaolaj és kis
citromlé elősegíti a máj megfelelő működését és segít a méreganyagok eltüntetésében.
- Pattanás ellen:
A napi arcmasszázs olívaolaj és levendulaolaj keverékével (250ml olívaolaj + 10 csepp
levendulaolaj), meggátolja a pattanások kialakulását.
- Körömerősítő:
Száraz töredezett a körmöd? Az olívaolajnak van két fontos tulajdonsága : hidratál és
regenerál. Ezért ha naponta 5 percre beleáztatjuk a körmünket, kiküszöbölhetjük ezeket
a problémákat.
- Szúnyogriasztó:
Keverjünk össze 2 kanál olívaolajat 10
csepp illóolajjal (citrom, eukaliptusz, fahéj…)
és kenjük be vele magunkat. Ezzel a módszerrel könnyedén távol tarthatjuk a szúnyogokat.
- Hidratálja és védi a bőrt:

Fürdés után kenjük be testünket olívaolajjal, és hagyjuk beszívódni. Ne aggódjunk, a jó minőségű extra szűz olívaolaj a
polifenoloknak köszönhetően nem hagy
rajtunk zsíros érzést. Védelmet nyújt az UV
sugárzás és a szabadgyökök ellen, valamint
enyhíti a hízási csíkokat.
- Égési sérülés kezelésére:
Olívaolajjal kenegetve enyhíthetjük az
égési sérülés okozta fájdalmat, és felgyorsítja
a seb gyógyulását. Ne kenjük rá közvetlen az
égés után, várjunk pár percet.
A nap okozta leégésre pedig a következőt
tegyük: keverjünk jól ki egy tojás fehérjét és
2 kanál olívolajat. Először hűtsük le a leégett
bőrt vizes törölközővel 10-15 percen keresztül, majd óvatosan kenjük be a keverékkel.
Nyugodtan kenjük, amikor csak szeretnénk,
hisz egy természetes gyógymódról van szó.
Az olívaolaj meggátolja a bőr kiszáradását és
hámlását, megszünteti az égő érzést és pár
nap alatt teljesen eltűnik a leégés nyoma.
- Bedugult, fájó fül:
Alvás előtt cseppentsünk 2 csepp
olívaolajat a fülünkbe, és takarjuk le vattakoronggal, vagy egy kis vattadarabbal. Segít eltávolítani a felesleges fülzsírt, és megszűnteti
vagy enyhíti a fülfájást.
- Hajápolásra:
Masszírozzuk fejbőrünket és hajunkat
olívaolajjal és tekerjük törölközőbe 30-60
percre. Majd ezt követően mossuk meg samponnal és öblítsük le. Ez a borogatás nyugtatja a szőrtüszőket és segíti a véráramlást
a fejbőrben. Csökkenti a hajhullást, szebbé,
csillogóbbá, erősebbé, vagyis egészségesebbé teszi hajunkat.
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- Ránctalanító:
Esténként kényeztessük arcunkat olívaolaj
és citromlé keverékéből készült masszáz�zsal. Sejtregeneráló és hidratáló hatásának
köszönhetően bőrünk egészségesebb és
fiatabb lesz.
- A dohányzás ellen:
A dohányzás elhagyásának érdekében
fogyasszunk reggel éhgyomorra extra szűz
olívaolajat. Ez enyhíti a dohányzás iránti szorongás érzését és segít megtisztítani a szervezetet a cigaretta toxikus anyagaitól.
- Tejfogakra:
A legtöbb kisbaba megszenvedi a tejfogak kibújását. Kikerülni sajnos nem lehet, de
enyhíteni a fájdalmat igen. Ujjunkat mártsuk
olívaolajba és azzal dörzsölgessük pár másodpercig a fájdalmas ínyt. Arra figyeljünk,
hogy egy lágyabb olívaolajat válasszunk, ami
nem csíp és nem keserű, mint a gyerekolajak.
- Hegek ellen:
Használjuk sebek és hegek utólagos kezelésére, mert segít azok eltüntetésében.
Minden esetben használjunk jó minőségű
kizárólag extra szűz olívaolajat, mert finomított változataiban nincsenek meg a szervezetre jótékony hatású összetevők.

WWW.OLIVAR.HU

Olívaolaj online szaküzlet,
és spanyol különlegességek

Egészség

Strandolásnál, lehűléses időben sokaknak
gondot okoz
Nem csak a nyári változékony idő érintheti kellemetlenül a már lengén öltözött hölgyeket, sokan strandolások után, a nyaralás közepén találkoznak a szúró, fájdalmas alhasi érzéssel. Kellő óvatossággal, előkészülettel megelőzhető, hogy ne kelljen sokat a mellékhelyiségbe járni. Legfontosabb tanács: vizes fürdőruhában ne
tartózkodjunk hosszasan és ne üljünk hideg kőre!
Visszatérő probléma
Ismeretes, hogy a húgyútba bekerülő
és megszaporodó E. coli baktériumok
gyakran okoznak helyi gyulladást. Vannak, akiknél gyakorta visszatér a vizeletkiválasztó szervek problémája, másoknál
nem. Ennek oka, hogy a húgyút baktériumokkal szembeni önvédelmét, a baktériumok megtapadását gátló THG fehérje
molekula termelődése egyeseknél hiányzik vagy nem kielégítő.
Néhány növényi anyag, így a tőzegáfonya hatóanyagai kedvezőtlen közeget
képesek teremteni a húgyútban a baktériumok megtapadásához és így azok
szaporodásához. Alkalmazásához sok

folyadék fogyasztása javasolt, ami segíti
a húgyútban megtapadni nem tudó baktériumok kimosódását.
Antibiotikum-kezelésekhez is fontos
Felfázások antibiotikum-kezelése esetén is javasolt a tőzegáfonya-kivonatának
fogyasztása, a baktériumok megtapadásának megakadályozása által ugyanis
gátolja új antibiotikum-rezisztens baktériumtörzsek keletkezését, a tünetek vis�szatérését.
Tőzegáfonya-készítmények
Számos tőzegáfonya-kivonat tartalmú
étrend-kiegészítő közül választhatunk. A
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legolcsóbbakat sose válasszuk! Hatásuk
erőssége eltérő, ugyanis nem mindegy
hol termett a gyümölcs, hogy készült a kivonata és a gyümölcs milyen komponenseit tartalmazza. Az amerikai OceanSpray
cég által 1930 óta termesztett „amerikai
nagyszemű tőzegáfonya” (Vaccinium
macrocarpon) kiváló hatóanyagtartalmú
gyümölcs. Kivonata standardizált termék,
1950 óta használják világszerte urológiai
célokra.
A termék fentebb leírt direkt hatását jól
kiegészíti a kivonat magas antioxidáns és
vitamin tartalma, amelyek segítik az immunrendszer egészséges működését a
baktériumok elleni harcban.

Ajánló
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Életmód

Állandóan fáradt?

Rohanó hétköznapok és hétvégék, mikor mindent be akarunk pótolni.
Állandóan pörgünk, folyamatosan on-line vagyunk, maximálisan akarunk
teljesíteni a munkahelyünkön és otthon is. A túlfeszített napok, az állandó
stressz miatt igen gyakran érezhetjük magunkat fáradtnak, küzdhetünk az
aluszékonysággal, de a teljes kimerültség érzése sem ritka. Sokszor nem
tudunk koncentrálni a munkánkra, a sápadt bőrünk és a karikás szemünk
már szinte mindennapinak tűnik a tükörben.
De nem kell így lennie! Észre kell vennünk szervezetünk üzeneteit. Ha tudunk
annyit pihenni, mint szoktunk és az életünkben sem jelentkezett nagy változás,
nem vagyunk sokkal több erőfeszítésnek
kitéve, ennek ellenére mégis indokolatlanul fáradtak vagyunk, akár vashiány is állhat a háttérben. Egyéb tünetek, mint gyakori fejfájás, töredezett haj és körmök,
hajhullás, heves szívdobogás, berepedezett szájzug, tovább erősítheti feltételezésünket, hogy valami nincs rendben.
A vaspótlás egyik módja a jól összeállított, vegyes étrend, mely vasban gazdag
táplálékokat tartalmaz, mint húsfélék és
máj, hal, kagyló, tojás, spenót, mángold,

sóska és egyéb zöld növények, élesztő,
búzacsíra, búzakorpa, hüvelyesek (bab,
lencse, szójabab), aszalt gyümölcsök, olajos magvak (mint dió, mogyoró, mandula, tökmag), mák, szezámmag… Vannak
olyan vitaminok és nyomelemek, melyek
segíthetik, de akár gátolhatják is a vas
felszívódását ugyanúgy, mint bizonyos
ételek is gátolhatják, mint kávé, feketetea,
teljes kiőrlésű gabonák, tejtermékek.
Ha az egészséges életmód és étrend
mellett sem érzi jobban magát, ellenőriztesse vasszintjét! A vashiány egy egyszerű
vérvétellel kimutatható. Az orvosok gyógyszert, vagy jó minőségű étrend-kiegészítőket szoktak javasolni a vas pótlására.
Éljen teljes életet! Érezze jól magát!
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Termékajánló:
Floradix Kräuterblut szirup
vassal és vitaminokkal

Forgalmazó:
Sal-Bert Kft.
www.vashiany-verszegenyseg.hu
Telefon: +36 517-367

Novella

Szerencsés akasztás
Kertész Vazul zászlós halkan káromkodott, mikor a tiszti járőr elvette tőle az öt tábla szalonnát. – Ő
volt a marha – szidta magát –, mit
sétálgat a két front között egy tömött zsákkal a hátán, mintha a fiumei promenádon hetyegne? Miközben kísérték, megsiratta a zsák bőrt,
amit Slomo Grünovicsnak adott érte
cserébe. Amikor bevitték az őrségre,
Szentirmay őrnagy rögtön két hét
fogdát sózott rá.
Na nem azért, mert pünkösd óta hallgatnak a fegyverek és barátkoznak az eddigi
ellenségek, hanem azért, mert a muszka
oldalról jövet kapták el. Az őrnagy sejtette, hogy a raktárból lopott bőr változott
át szalonnává az oroszoknál. Szentirmay
frontszakaszán csend volt, de hivatalosan
még tartott a háború. Más századoknál
néha még eldördültek az ágyúk, ha egyegy megvadult, túlbuzgó tisztnek nem
volt elég a hároméves öldöklés. Pedig az
oroszok már a békekötésről tárgyalgattak.
Elég volt a muzsikoknak is a háborúból, és
ahogy hallják, a hátországban polgárháború van, és meglehet, hogy – Isten óvja – a
Cáratyuska sem atyuska már.
A K. und K. Vezérkar véget akart vetni a
keleti front demoralizálásának, ezért elküldte a rettegett hírű katonai ügyészüket,
Gusztáv Emánuel von und zu der TaunusWartung ezredest. Érthető, hogy a két segédtisztje a rövidség kedvéért csak Gusztinak hívta, kísérőkatonái meg disznónak.
– Persze, csak egymás közt.
A háború rosszul kezdődött a főnemesi
csemete számára, pedig kitüntetéssel végezte a bécsújhelyi katonai akadémiát és a
jogi egyetemet is. A malőr még tizennégyben történt, mikor Kőszegen búcsúestet
tartottak a vezérkari tisztek. Az orosz frontra induló vonatuk már gőz alatt virrasztott
az állomáson. A kaszinóban véletlenül a
fiatal hadbíró azt találta mondani, hogy
Hötzendorf gróf, a vezérkari főnök, ami a
harcászatot illeti, egy dilettáns ökör. Úgy

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
röhögtek körülötte a fiatal kadéturak, hogy
akaratlanul is levizelték egymást. A bíró
mentségére legyen mondva, hogy mindez
hajnalban a zsúfolt pissoirban hangzott el,
és már legtöbben nagyon részegek voltak.
– De valahogy eljutott a gróf fülébe.
Nem csoda; mögötte várt, hogy szabad
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legyen a kagyló… Ezek után természetes,
hogy évekig újabb és újabb frontszakaszra
helyezték, mert felettesei nem kedvelték a
denunciáns alakokat, és a kapásból meghozott halálos ítéleteket. Guszti ezredest
nem zavarta a közutálat. Sziklaszilárdan eltökélte, hogy vasfegyelemmel és elrettentő

Novella
ra rá lehiggadt, és közömbösen nézett a hadbíróra.

büntetéssel, de megmenteni a Monarchiát, és kiirtja soraiból a hazaárulókat. Majd
ad ő az egész ellenséggel fraternizáló lusta
bandának, akik csak a császár menázsiját
zabálják és a zsoldját lopják! Tizenhétben
a vezérkar is hasonló sugallattal küldte
a rettegett hadbírót újabb inspekcióra a
krasznovi frontszakaszra.
Kertész Vazulnak amilyen pechje volt,
éppen másnap járt volna le a két hete,
amit a bőrös-szalonnás ügyért kapott,
mikor behívatták a hadbíróhoz. Ahogy
belépett, majdnem röhögött mikor meglátta az ügyészt és a védőt a szürkeszemű
ülnökkel. Mit fontoskodnak még ezek? –
gondolta, de elment a jókedve, mikor felemelkedett a bíró és kihirdette, hogy Kertész Vazul zászlóst megfosztja a rangjától
és a rögtönítélő bírósága kötél általi halálra
ítéli. Indoklásul még hozzáfűzte, hogy az
ilyen nem érdemli meg a golyót, mert még
szalonnalopással is bezsírozta - illetve beszennyezte a tiszti mundért.
Vazul megbénultan, bambán állt, mint
aki eszét vesztette. – Hiszen bőrt loptam
–, motyogta hülyén. Szentirmay őrnagy a
pisztolytáskájához kapott, de egy pillanat-

Mikor Kertészt visszazárták a cellába, vagy jó
darabig kábán ücsörgött
a priccsén és azt hitte,
hogy megőrült. Ez csak
egy rémálom! Minden pillanatban azt várta, hogy
belép a barátja, az örökké
vidám Serfőző hadnagy,
és röhögve megkérdezi,
hogy mit szól a vicchez,
hogy sikerült az átverés?
De helyette csak este
nyitották rá a cellaajtót.
Akkor sem a hadnagy,
hanem Grünwald, a tábori rabbi és Wagner, a
szakács. Résztvevő arccal
leültek a földhöz rögzített
padra.
– Rágyújtasz? – kérdezte Kertészt a rabbi.
– Rá hát!
– Egészségtelen – akarta Wagner mondani, de
aztán észbekapott. Lefogadta volna, hogy nem a
tüdőrák viszi a barátját a
sírba. Holnapra a kaszárnyaudvaron az akasztófát sem unalmában
ácsoltatja az a disznó Guszti, és a kötél sem
csak dísznek fog lógni a
kampóról. A szakács megrázta a fejét, és zsebéből
egy díszes kártyát vett
elő;
– Vazulkám, utolsó lakomára tudnék neked
ajánlani egy tápláló kecskeméti sóletet, aztán rántott libamájat körettel.
Na persze meg hozhatok hozzá egy szép idei
vitamindús
salátatálat.
Szentirmay meg átküldet
valakit a muszkákhoz, és
vehet Goldziehertől egy
üveg karmeli vörösbort.
Biztos ad neki, ha megmondja, hogy akasztásra
kell…
– Inkább pálinkát hozz,
mert
meghülyültem.
Vagy csak a világ?
Erre Grünwald sem tudott válaszolni.
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Közben a századirodában, mikor végre
Szentirmay egyedül maradt, egy százszavas rejtjelezett táviratot küldött a katonai
elhárítás ezredesének, báró ErőskehőySchwarzenberg Eduárdnak. Egyébként a
nagyhatalmú tiszt civilben a bácsikája volt.
Még megvárta a sürgöny visszaigazolását,
majd megkönnyebbülten hátradőlt a fotelben, és töltött magának egy nagy pohár
konyakot.
Délre járt már. Az akasztófát lebontották,
mert a hadbíró nagylelkűségi rohamában
golyóáltali halálra változtatta az ítéletet.
Szentirmay őrnagy idegesen pislogott az
órájára. Később megjelent két katona, köztük a megbilincselt kezű, enyhén részeg
zászlós. A rabbi mellette talán vicceket mesélhetett Vazulnak, mert a delikvens csak
bambán vigyorgott. – Talán mégis küldött
neki karmeli bort a muszka Goldzieher?
Alig mentek pár métert, amikor megjelent egy szakasz vöröskeresztes egészségügyi katona, egy katonaorvos vezetésével.
Szentirmay elébük ment, majd pár szót
váltott az orvossal, aki széles karlengetéssel barátságosan integetett a hadbírónak.
Mikor az ítész hozzájuk ért, két markos
ápoló hirtelen egy fehér zubbonyt húzott
rá, de olyat, hogy a túl hosszú ujjait hátul
kellett összekötni. Mikor elmentek a hadbíróval, nem idegeskedtek; megszokták az
elmebajosok dühöngését…
Kisslaki László

Fűben-fában

Levendula: a natúrkozmetikumok
jolly joker összetevője
Júliusban minden erről a virágzó
lila csodáról szól, a levenduláról. Van belőle francia, angol,
spanyol, széles és keskenylevelű,
hibrid, és persze vad is. Illata
elvarázsol, nyugtat vagy éppen
felpezsdít, erőteljes, nagyon nyári, és persze egészséges. A Napvirág Manufaktúra készít belőle
szappant, fürdőgolyót, fürdősót
és testápolót is. Azt is eláruljuk,
hogy miért.
Mára már a levendulát nem csak Tihanyban lehet látni, édes illatú lila virágait mi magunk is szedhetjük akár a Balaton mellett Dörgicsén, akár Budapesttől
északra a Kevély-hegy lábánál, és persze
még egy tucat helyen. A levendula igénytelen gyógynövény, mely rengeteg jótékony hatással bír, jellegzetes parfümű
virágainak felhasználása igen széleskörű.

Testápoláshoz kizárólag orvosit!
Ám kicsit sem mindegy, hogy melyik
levendulát mire használjuk! Hiszen virágai és a belőlük vízgőz desztillációval
kinyert illóolaj is olyan összetevőket tar-
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talmaz, mely az adott növény sajátja. Így
például a Lavandula angustifolia, közismertebb nevén keskenylevelű, orvosi,
vagy valódinak is hívott levendula, mely
közismerten nyugtató hatással bír,
míg a széleslevelű, vagy vad levendula
pont az ellenkezője, egy frissítő hatású
olajat ad. Pedig mindkettő levendula.
Az intermedia levendula pedig, mely az
előző kettő keveréke, jóval olcsóbb olaja pedig magas kámfortartalmának köszönhetően kiváló gyulladáscsökkentő
hatással bír, ám kisgyerekek esetében
nem ajánlott.
Éppen ezért nagyon nem mindegy,
hogy az adott natúrkozmetikumokban
melyik illóolajat használják. sajnos költséghatékonyság vagy egyszerűen a tudatlanság miatt, előfordulhat, hogy nem
jól választ levendula illóolajat a termékeibe a gyártó cég.
Nem úgy a Napvirág Manufaktúra!
A Napvirágnál kifejezett figyelmet szentelnek annak, hogy az általuk gyártott
termékekben, így például az organikus testvajban a levendula illóolaja bio
minősítésű és kizárólag orvosi, tehát a
Lavandula angustifolia olajat tartal-

Fűben-fában
mazza, mely így biztonságosan használható az adott termék akár a legkisebbek esetében is.

Babáknak és a családnak
Ez azért is fontos, mivel a shea vaj,
melyből ez a testvaj készül, kiváló a kisbabák mindennapi toalettjéhez is, hiszen
nem tartalmaz szintetikus összetevőket,
vegyi anyagokat, tartósítószereket, és
a bio orvosi levendula finoman ápolja a
legkisebbek érzékeny bőrét. Ám ez a csodavaj akár az egész családnak is jól jöhet,
leginkább a nyár folyamán, amikor a bőrünk ki van téve a nap káros sugarainak
is. A shea vaj ugyanis nyugtat, csökkenti
a gyulladást, és békét hoz az irritált, sérült bőrnek is.

Fürdőhöz sóban vagy golyóban
Nagy kedvenc a fürdősó és a fürdőgolyó azok körében, akik nem csupán
megtisztulni vágynak a mindennapi
munka, rohanás után, de feltöltődni is.
A Napvirág Manufaktúra fürdősói a magas ásványianyag tartalommal bíró holt-

tengeri sóból készülnek, a fürdőgolyók
pedig pluszban organikus shea vajat és
szintén morzsolt levendulavirágot és bio
levendula illóolajat tartalmaznak, ahogyan a fürdősók is. Érdemes a fürdőben
legalább húsz percet eltölteni, hogy a levendula illóolaja, mely a fürdőgolyókból
pezsgés közben, a fürdősóból keveredés
által azonnal felszabadulnak, kényeztetve érzékeinket, kifejthessék hatásukat
a szellemünkre is. Fizikai szinten bársonyosan puhává varázsolják a bőrünket,
és simogatják, könnyítik a lelkünket.

Szappanból is természetesen
levendulásat
Végül, de nem utolsó sorban meg kell
említenünk a Napvirág Manufaktúra levendulás szappanjait, melyek a napi
tisztálkodási rutin nagyágyúi. Sajnos
még mindig sokan használnak különböző tusfürdőket, melyekben megan�nyi vegyszer, az egészségre káros anyag
található. Igaz, kis mennyiségben, de ha
belegondolunk, hogy minden nap hányszor mosunk kezet, vagy a nagy melegben hányszor tusolunk, akkor a sok kicsi
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sajnos sokra mehet. A Napvirág Manufaktúra szappanjai kizárólag hidegen
sajtolt növényi olajokat tartalmaznak, és
persze bio minősítésű orvosi levendula
illóolajat. Ha pedig szappanokról beszélünk, elérhetőek a folyékony szappanok is, mely ideális választás lehet azoknak, akik a tusfürdőt szeretnék kiváltani.
A Napvirág Manufaktúra natúrkozmetikumai nem csak prémium minőségű
alapanyagokból készülnek, de a környezetet sem károsítják, hiszen csomagolásuk ökotudatos, környezetkímélő. Sőt
érdemes tudni, hogy a testvajak, fürdősók üvegeit újrahasznosítják! Nagy öröm
ez azoknak, akik tenni akarnak bolygónkért! Mert minden apró lépés számít!

Látogasson el környezetkímélő,
hulladékmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu

Fűben-fában

Segíthet-e a CBD a migrénben?
A becslések szerint 10-ből 7 ember szenved valamilyen fokú migrénben. Nemcsak hihetetlenül
gyakori kórkép, de hozzájárul a termelékenység csökkenéséhez és így
a munkahelyi távollétekből fakadó
anyagi veszteségekhez. A legújabb
kutatások alapján a CBD terápiás
alternatíva segít a migrén tüneteinek kezelésében.
Ha valaha is volt migrénje, akár enyhe
vagy súlyos, akkor tudja érteni, hogy milyen fárasztó és legyengítő. Mielőtt megismernénk a CBD migrénes kezelésben betöltött lehetséges szerepét, nézzük meg
először azt, hogy mi okozza a migrént és
a tüneteket.

Mi okozza a migrént?

Kialakulásának hátterében meghúzódó okokra vonatkozó egyik teória a
„migréngenerátor” elmélet. Ez egy meghatározott agyterület (az ún. trigeminus
magok) túlérzékenységét jelenti. Az idegrostok, amelyek az agyalapi véredények
beidegzéséről gondoskodnak, helyileg
begyulladnak. Ennek eredményeképp
az érfalak bizonyos anyagok számára
jobban átjárhatóak lesznek. Az anyagok
a vérerekből kilépnek a környező szövetekbe, ahol a háromosztatú (trigeminus)
ideg fájdalomreceptorait ingerlik, és a
trigeminus magokat tovább stimulálják. A
rendszer egyre inkább felerősíti önmagát
és a migrénes fejfájás gyorsan fokozódik.
Vannak egyéntől függően különböző
okok, melyek migrént válthatnak ki. Alább
felsorolunk néhány lehetséges migrén
trigger faktort:
• stressz
• rikító színek
• erős fizikai megterhelés
• nikotin (aktív- és passzív dohányzás)
• alkohol
• hormoningadozás (menstruáció, terhesség, hormonális fogamzásgátlás)
• néhány élelmiszer, mint pl. csokoládé,
vörösbor és bizonyos sajtok

Melyek a migrén tünetei?

A migrén - úgy vélik - az agy kémiai
egyensúlyhiányának következménye. A
betegek számára a fejfájás fokozatosan
épül fel. Összességében általában több
órán át tart, de súlyos esetekben a tünetek napokig is fennmaradhatnak.
A migrénes betegek látáscsökkenést,
kar- vagy lábzsibbadást, a beszéd nehézségét, valamint a test egyik oldalán bénulást, érzéskiesést is tapasztalnak. Ezeket a
tüneteket együttesen „aura” -nak nevezik,
és arra utalnak, hogy migrén zajlik.
A migrénesek érzékenyek a fényre és a
hangra, vagy akár hányingert és hányást
is okoz a fájdalom.

A CBD és az endokannabinoid
rendszer segít-e kezelni a migrént?

Kezelhetjük-e a problémát a CBD segítségével és megkönnyebbülést okozhat-e
migrénben szenvedő betegnek? Sajnos,
mint maga a migrén összetettsége, nincs
egyszerű igen vagy nem válasz.
A CBD migrénre gyakorolt hatására vonatkozó specifikus vizsgálatok rendkívül
korlátozottak. Ez nem jelenti azt, hogy a
CBD hatástalan a migrén tüneteinek kezelésében, de a kutatások még nem teljesen
tárták fel ezeket. Van azonban néhány előzetes tanulmány, amely közvetve arra utal,
hogy a CBD hasznos lehet a migrénes kezelésben. Az endokannabinoidok hiánya és a
túlterhelt szerotonin-termelés közötti kapcsolat megfigyelésével a kutatók úgy vélik,
hogy a CBD hatása nagyon komoly lehet a
migrénes fájdalom csillapításában, illetve a
megelőzésben is.
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Az Amerikai Klinikai Gyógyszerészeti
Főiskola által kiadott tanulmányban 121
beteget vizsgáltak, akiknek mindegyikét migrénnel diagnosztizálták, ők orvosi
kannabiszt kaptak, amely CBD-t tartalmazott. Összességében a „migrén gyakorisága
10,4-ről 4,6 fejfájásra csökkent havonta. A
vizsgálat pozitív eredményeket jelentett 48
betegnél (39,7%)”, további 14 betegnél nem
jelentkezett többé migrén.
A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy „a migrénes fejfájást csökkentette az orvosi marihuána használata”, de
még további vizsgálatokra van szükség a
kannabinoidok különböző adagjai és készítményei közötti ok-okozati összefüggés
feltárásához.
A fentiek arra utalnak, hogy az
endokannabinoidok hiánya szerepet játszhat a migrénben, és tudva, hogy a CBD milyen hatást gyakorol az endokannabinoid
rendszerre, reméljük, hogy ezek az előzetes
eredmények átfogóbb tanulmányokhoz és
végleges következtetésekhez fognak vezetni. A migrén által érintett emberek milliárdjainak kell még mindig várnia arra, hogy a
tudomány megfejtse és valóban hatékony
gyógymódot találjon a betegségre, de az
előzetes vizsgálatok és tapasztalati tények
a CBD és az endokannabinoid rendszer nagyon komoly szerepét jelzik előre.

www.aromadoki.hu
www.cibdolinfo.hu

Bio-logikus

BIOzöldséget minden mennyiségben!
Gasztronómiailag a nyár dereka és a kora ősz az év legváltozatosabb időszaka: ízek, illatok, színek, formák kavalkádja, ugyanannak a zöldségfajnak mindenféle változata. Örömmel számolhatunk be arról, hogy BIOban is minden kapható! Cikkünkből
megtudhat pár alapvető dolgot arról, hogy mennyiben más a BIO
és miért érdemes a BIO-t választani.
Hogy termesztik a bio zöldségeket?
Természetesen az ökológiai gazdálkodás előírásainak megfelelően. Egyik alapvető dolog, hogy a biozöldség talajon terem. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert nem
bio körülmények között előszeretettel
ültetnek egyes zöldségféléket kőzetgyapotba, ahol a gyökerek műtrágya oldatból veszik fel a minimálisan szükséges
anyagokat. Persze ennek is megvannak
a maga előnyei - csak nem a fogyasztó
számára. Bioban a műtrágya eleve nem
jöhet szóba, a tápanyag-utánpótlás természetes anyagokkal, például komposzttal, istállótrágyával, ásványi anyagokkal,
baktérium trágyákkal történik.
Többet ésszel, mint szerrel!
Egy biogazdaságban kínosan ügyelnek
arra, hogy az azonos betegségre vagy kártevőre érzékeny növények csak több év
kihagyással kövessék egymást. A kötelező
„követési távolság” többnyire 4 év, de ha
megvalósítható, akkor a 6 még jobb.
Vannak „nagyevő” zöldségfélék, amelyek
csak bőségesen trágyázott földben hoznak
elfogadható mennyiségű termést, például
a paprika, a paradicsom, az uborka, a tök,
a fejes káposzta. Vannak olyanok, amik a
„nagyevők” után megmaradt tápanyagokkal is beérik, sőt a túl sok tápanyagba
bele is betegszenek. Ilyenek például a
hagymafélék, a sárgarépa, a petrezselyem
és a saláta. A pillangósok, mint bab vagy
borsó, örülnek, ha induláskor kapnak egy
kis útravalót, de később már maguk is jól
elboldogulnak nitrogénkötő baktériumaik
segítségével. Egy biogazdaságban a növényi sorrend tervezésekor ezeket mind
figyelembe veszik.
Az ökológiai gazdálkodás alapelve, hogy
elsősorban megelőzni kell a betegségeket, károkat, azonban adódhatnak olyan
esetek, amikor ez kevés a veszteségek elviselhető szinten tartásához. Rendelkezésre

állnak olyan növényvédő szerek, amelyek bioban is engedélyezettek. Ezekről júniusi
számunkban írtunk.
A biozöldségek termesztéséhez gyakorlati útmutatót talál honlapunkról ingyenesen
letölthető „Ökoporták kialakítása” című kiadványunkban.
Nitrát – az oxigén elrablója
A nagy mennyiségben
szervezetünkbe jutó nitrát
kritikus mértékben csökkentheti vérünk oxigénszállító képességét, valamint rákkeltő
vegyületekké alakulhat. Leginkább a táplálékból vesszük
magunkhoz, bár egyes helyeken az ivóvíz
nitrát tartalma is magas lehet. A nitrát természetes módon képződik a növények
anyagcsere folyamatai során, csak az nem
mindegy, milyen mennyiségben.
Felhalmozódása nagymértékben függ
attól, hogy a növényt milyen anyagokkal trágyázzák. A nitrogén műtrágyákból
- amik bioban szóba se jöhetnek - gyorsan szabadul fel nagy mennyiségű nitrogén, olyan gyorsan, hogy a növény
nem győzi beépíteni. Ezzel szemben a
biotermesztéshez felhasznált természetes
anyagokból lassabban, egyenletesebben
jut a növény nitrogénhez. Ez az oka annak,
hogy a biozöldségekben kevesebb nitrát
található, mint a nem bio módon neveltekben.
Csecsemőkre nézve a nitrát különösen veszélyes, nekik alanyi jogon jár a
biozöldség!
Vásároljon test-őröket a magyar
biogazdáktól
Júliusban rengeteg olyan zöldségfélét
kínálnak, amelyek segítenek egészségünk
megőrzésében. Fogyasszunk belőlük
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minél többfélét, természetesen bio minőségben, hogy élvezzük beltartalmi értékeiket és elkerüljük a termelésből származó növényvédőszer-maradványokat.
Felelősséggel környezetünkért
Aki a bioélelmiszert választja, már sokat
tett környezetünk védelmében. Kérjük,
hogy ezen a téren is törekedjen a hulladék minimalizálására, vásárláshoz mindig
vigyen saját csomagolóanyagot: kosarat,
dobozt, szatyrot.

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

Forgácsok

A hunok
legkorábbi története
Ezekben a nehéz időkben megint
jogosan kiálthatunk fel, külső
és belső ellenségeink nemzet- és
hazaellenes tevékenységét látva,
hogy: „Ne bántsd a magyart!”,
ahogy Kodály hívta fel a nemzet
figyelmét 1955-ben! A hazáját
szerető ember joggal keres menedéket a múltban, ápolja gyökereit, ehhez valódi ismeretekre van
szüksége, mely támaszt és biztatást ad a jövő tervezéséhez.

Könyvespolcom előtt elmélázva a múlt,
a jelen és a jövendő eseményei peregtek
le a szemem előtt. Mintegy láttam, ahogy
a jövő, a jelen szappanbuborék vékonyságú múló hártyáján átlépve, múlttá változik. Egy régebbi könyvön akadt meg a
szemem: A Hunok legkorábbi történetén.
Erről fogok most beszámolni! Sima Qian
írta és ez a könyv a Shi Ji 110. kötete. Sima
Qian a nyugati Han dinasztia idején (Kr.e.

Sima Qian

Forgácsok...
nemes fából...
206-Kr.u. 25) a császári udvar főtörténészeti hivatalát töltötte be, és úgy tisztelik
a kínaiak, mint a kínai történetírás atyját!
Mivel a hunoknak egy egész kötetet szentelt, ezért a későbbi történetírók is fontosnak tartották a hunok történetét, és ezért
bővebben írtak róluk!
A kis könyv kivitele is igazán varázslatos, hát még a tartalma. Felütve a könyvet, a bal oldalon a történet kínai írással,
a jobb oldalon pedig magyarul követhető. A kötet célja: „Munkánk szolgáljon
arra, hogy a magyar olvasók tüzetesen és
részletesebben megismerjék a hunok történelmét a legelső, több mint 2000 évvel
ezelőtt készült korabeli hiteles történelmi
feljegyzés alapján.”
Álljon itt néhány szó arról, hogyan is
készült el ez a rendkívül fontos történelmi
dokumentum, amit az írt, aki 2000 évvel
ezelőtt a hunokkal egy időben élt. Du
Yaxiong, aki az MTA Zenetudományi Intézetében dolgozott vendég kutatóként,
sajnálattal tapasztalta, hogy Shi Jinek, a
Történelmi Feljegyzéseknek a 110. kötete,
a Hunok története nincs magyarra lefordítva. Amikor Debrecenben meglátogatta dr. Végvári József barátját, ő hívta fel a
figyelmét e könyv lefordításának fontosságára. Ekkor elhatározta, hogy lefordítja
angolra, majd feleségével Horváth Izabellával együtt magyarra. Így született meg
a mű 1977-ben, Pekingben, amit később
a Press Print nyomdában, Kiskunlacházán
nyomatattak ki.
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A hunok legkorábbi története c.
munka négy részből áll:
1. A hunok története, szokásaik, társadalmi szervezeteik. Kapcsolatuk Kínával,
a kínaiak és a hunok közötti események,
2. A hunok és a korai Han dinasztia közötti viszony leírása,
3. A Han dinasztia és a hunok közötti
háborúk, és harcok leírása, Liu Che császár
uralkodása idején,
4. A történész véleménye a háborúkról,
és Liu Che császár tetteiről.
A nyugati Han dinasztia birodalmi ideje

Forgácsok
Kr.e. 206-tól Kr. u. 25-ig, a keleti Han dinasztia Kr. u. 25-220-ig tartott. A történelmi feljegyzések alapján a hunok 48-ban
déli és északi csoportra oszlottak. A déli
csoport később beolvadt a Nagy Faltól
délre eső kínai, keleti Han dinasztia birodalmába. A kínaiak, az ujgurok, és más kisebbségek is őket tartják őseiknek.
Az északi hunok pedig 91-ben nyugat
felé tartanak. A kínai kutatók az V. században feltűnő hunokat Attila népe őseinek
tekintik. Ma sok Kínában élő kisebbség
- ujgur, yugur, mongol, - akik a Nagy Fal
környékén élnek, úgy tudja, hogy ők a déli
hunok leszármazottjai. A magyarokról pedig azt tartják, hogy ők Attila király hunjainak ivadékai!
Csak érdekességként jegyzem meg,
hogy a közelmúltban találkoztam Dr. Máthé Lajossal, aki az ősmagyar műveltség
kutatója, és mintegy 7 éve az ujguroknál
él. Nagy tisztelettel fordultam feléje, mert
ez a 66 éves ember, aki 65 kilogrammot
nyom, úgy tett meg 9000 kilométert kutatásai során, hogy 40 kilogrammnyi holmit a hátsó, 20 kilogrammnyit az elülső
hátizsákjában cipelt, a kezében meg még
ott volt a laptopja és tartozékai. Kutatási

eredményei óriási adatbázist hoztak létre,
melynek értéke felbecsülhetetlen. Sajnos,
a kormányzati támogatása minimális, hiszen még mindig él a főáramlatú tudományban a finn-ugor elmélet, amit már a
finnek sem hisznek, és az iskolákban nem
is oktatnak, de itt az MTA öregei, egyedül
a világon, még ragaszkodnak hozzá. Így
az ezt az elméletet tényekkel megcáfoló
kutatásra nem jut pénz! Ilyenkor szokták
volt mondani: jár, de nem jut!
Nos, Lajossal beszélgetve több aranyos
történet került a felszínre. Egyet idehozok:
A Himalája alsó, lankás részein gyalogolva teletömött hátizsákjával, hullafáradtan, egyszer csak megjelenik az úton
egy teherautó. Lajosunk örömében és
megkönnyebbülve, fohászra kulcsolta a
kezét! Megáll az autó, kiszól a sofőr:
– Hát, te meg honnan való vagy?
– Magyar vagyok!
– Magyar vagy! Nahát, én a Himalája
egyik kis falujából származom, és tudod
mit tanított nekünk a tanítónk? Hogy rokonaink vagytok! Mond, hányan vagytok?
– Hát, ha jól összeszámolom, - mondta
Lajos – úgy 15 millióan.
– Óh, az nagyon jó! Tudod mit, gyertek
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haza! Van itt hely bőven!
Visszatérve a hunokhoz, Kr. e. 99-ben
a mai Hexi átjárónál. A kínaiak meg akarták támadni a hunokat. A hunok azonban
bekerítették Li Ling tábornokot, aki a 8
napi küzdelem után, miután a felmentő
csapat nem érkezett meg, megadta magát. Ez bűnnek és árulásnak számított.
Ezért súlyos következményei lettek, mert
a Han császár haragra gerjedt, elrendelte
a tábornok családjának kiirtását, és Sima
Qian, a főtörténész kasztrálását, mert
rossz tanácsot adott! A történelmi mű
fennmaradásának is érdekes története
van. Mindenesetre a műből megtudhatjuk, hogy volt idő, amikor a kínaiak hosszú
időn át adót fizettek a hun királynak!
A könyvben sok érdekességet találunk
a múltra vonatkozóan. A kínaiak a négy
égtájat négy színnel jelölik: nyugat: fehér, kelet: zöld, észak: fekete és dél: vörös.
Sima Qien szerint ezt a jelölést a pusztai
népek is átvették. Érdemes itt megemlíteni, hogy több olyan magyar népmesét
találunk, amelyik a fehér, a fekete, a zöld
és a piros királyról szól.
Erdei István

Fűben-fában

Az Alpok kincse, illóolajba zárva
Az Alpok királynőjeként emlegetett havasi cirbolyafenyő egy különleges fenyőféle. Akár 2000 méteres magasságban is jól érzi magát,
remek fagytűrőképességének köszönhetően. Nem ritkán 20 méteres
magasságig is megnő, élettartama
pedig elérheti az ezer évet. Népszerűségét jellegzetes illata, impozáns
megjelenése és rendkívüli szépsége
mellett sokszínű felhasználhatóságának is köszönheti.
Különleges anyagából speciális, alvást
segítő bútorok és natúrpárnák készíthetők.
Vizsgálatok bizonyítják, hogy a cirbolyafenyő faanyagát tartalmazó helyiségekben
történő alvás során a szív munkája csökken:
mintegy egyórányi terhelést vesz le a cirbolyafenyő erről a fontos szervről. Emellett az
agy és az idegrendszer számára is nyugodtabb pihenést biztosít.
A havasi cirbolyafenyő magja emberi fogyasztásra is alkalmas. A belőle kinyert olaj
antiszeptikus hatású. Belsőleg alkalmazva légúti panaszok esetén hatásos, illetve
serkenti a vérellátást és a reuma tüneteit is
enyhíti.

nöz az emberi elme számára. Jeleskedik a
stresszoldásban és segít ellazulni egy hos�szú nap után. A cirbolyafenyő illatával megtöltött hálószoba garantálja a mély, egészséges és pihentető alvást.
100 százalékos tisztaságának köszönhetően a cirbolyafenyő illóolaj pihentető, lazító fürdők készítésére is alkalmas. Segít az
elme csillapításában, a test és a lélek megnyugvásában, miközben felkészíti a szervezetet az éjszakai pihenésre. Tökéletes kikapcsolódást nyújt egy megerőltető nap után.

A cirbolyafenyő mesés illata,
amelyért nem kell az Alpokig mennie

Két királynő, ha találkozik:
cirbolyafenyő és levendula

Az illóolajok története évezredes múltra
nyúlik vissza. Aromaterápiás hatásuknak köszönhetően komplexen hatnak az emberi
szervezetre: képesek befolyásolni a közérzetet, a hangulatot, az érzelmeket, de még
az enyhe testi tünetekre is hatással vannak.
A cirbolyafenyő illata friss fás, rendkívül
kellemes aroma. A tiroli Pitztalban évrőlévre rengetegen fordulnak meg miatta, itt
található ugyanis az Alpok legkiterjedtebb
cirbolyafenyő erdeje. A kirándulások során
vett mély lélegzetek számos pozitív hatásban nyilvánulnak meg, s a cirbolyafenyő
illóolajának párologtatása is ehhez az élményhez hasonlatos.
Nyugtatólag hat felfokozott idegállapot
esetén és a fenyő saját tulajdonságaihoz
hasonlatosan szívósságot, kitartást kölcsö-

Az Alpok és a gyógynövények királynőjének egyesülése egy csodás illóolajban
fenséges, természetes erővel teli harmóniát
alkot. A cirbolyafenyő és a levendula, e két
csillapító, nyugtató hatású növény remekül
kiegészítik egymást, miközben felerősítik
egymás jótékony hatását.
Mindkét növény önmagában is legendás
hatású, együttes erejük azonban semmi
máshoz nem fogható. Képesek elsöpörni a
negatív gondolatokat, valamint megnyugtatni az emberi testet és elmét.
A két csodás, közkedvelt illat keveredése
egy fás esszenciát eredményez, édesen virágos jegyekkel. Akár a hálószobában, akár
a fürdőszobában párologtatva maximálisan
kiélvezhető pihentető hatásuk.
Plusz egy tipp: Egy kis tálba keverjen ös�-
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sze néhány csepp cirbolyafenyő vagy cirbolyafenyő-levendula illóolajat kevés vízzel,
majd helyezze az éjjeliszekrényre. Ily módon párologtatva a módszer felügyelet nélkül is biztonságos, szemben az égő gyertyával működő aromalámpákkal, az illat pedig
egész éjszaka átjárja a helyiség levegőjét.
Cirbolyafenyő és Cirbolyafenyő levendula illóolaj a Maria Treben Patikájában
A Maria Treben Patikájában nemrégiben
debütált e két értékes illóolaj. Hitvallásunk
szerint igyekszünk minden olyan természeti kincset elérhetővé tenni az emberek
számára, amelyek nagyban hozzájárulnak
egészségi állapotuk megőrzéséhez, jobbá
tételéhez.
Így, a számos Maria Treben készítmény,
egyéb kézműves natúrkészítmények és natúrpárnák mellett most már az Ön számára
is elérhető a Cirbolyafenyő és a Cirbolyafenyő levendulával gazdagított illóolaja. Keresse webáruházunkban!

A Maria Treben termékeket keresse
webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu

Ajánló
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Fűben-fában

Mitől vagyunk energikusak
vagy épp ellenkezőleg, kimerültek?
Az utóbbi években a serkentőszerek, energiaitalok fogyasztása rendkívüli módon elterjedt. Pusztán divatból vagy kényszerből folyamodunk ezekhez?
Mihez kell energia és miből nyerjük egyáltalán?
Ahogyan a járműveknek, a testünknek
is megvan a saját erőműve, ahol üzemanyagot felhasználva energiát képez. Ezzel az energiával gazdálkodunk, amikor
fenntartjuk belső egyensúlyunkat, a mozgásunk, a szívműködésünk, az emésztésünk, kiválasztási folyamatok mind-mind
energiát igényelnek.
A működéshez szükséges energia a mitokondriumnak nevezett
sejtszervecskében képződik.
Ezekben a mikroszkopikus méretű
bioerőművekben zajlik a táplálékkal elfogyasztott szénhidrátok és zsírok elégetéséből származó energia átalakítása kémiai
energiává. Bioenergiánk nagy energiájú
foszfátkötésekben tárolódik, az ATP-nek
(adenozin-trifoszfát) nevezett molekulák
képződésével. Amikor ebből a molekulából foszfát hasad le, energia szabadul fel és
ezt az energiát tudják sejtjeink felhasználni
működésükhöz. Majd a folyamat újra és
újra ismétlődik az ATP képződésével.
Minél intenzívebb egy sejt működése, annál több mitokondriumot tartalmaz. Egyes izomsejtekben akár 10 ezer is
található, míg a vörösvértestekből teljesen hiányzik!
A mitokondriumok - bab alakú kettős
lipidmembránnal körülvett testecskék
- belső gélszerű állománya a mátrix. A
belső membrán betüremkedései adják
jellegzetes lemezes szerkezetét. A lemezekbe ágyazva találhatóak azok a vas,
kén, rézion tartalmú részecskék, enzimek,
amelyeket légzési láncnak neveznek és
kulcsszereplők az energiaképződésben.
Ebben a láncban működik a koenzim Q10.
A kemiozmózisnak nevezett folyamat
leírásáért Peter Mitchel 1978-ban Nobel
díjat kapott. Elméletével elmagyarázza,
hogy hogyan vezet a cukrok és zsírsavak
elégetéséből származó energia az ATP termelődéshez. Az oxigénigényes, többlépcsős folyamatban a résztvevők, mint forró

almát adogatják
át egymásnak az
energiát, miközben a mitokondriumokban hidrogén pumpálódik
a külső és belső
membrán
közti
térbe. Ez a hidrogén aztán visszacsorogva a mátrixba adja a végső Minél intenzívebb egy sejt működése, annál több
hajtóerőt annak az
mitokondriumot tartalmaz
enzimnek, mely az
ATP szintézisét végzi. A folyamat hatéleveles zöldségeket, brokkolit, céklát és
konysága a mitokondriumokban uralpiros bogyós gyümölcsöket. Pótoljunk
kodó vegyhatás és membrán feszültség
omega3 zsírsavakat, koenzim Q10-et.
mind a hidrogén koncentráció függvénye. A mitokondriumokban melléktermékként víz és széndioxid mellett reaktív
oxigén gyökök is termelődnek. Ez utóbbiak elszabadulva károsodást okoznak minden útjukba eső struktúrában.
Nem az oxigén, hanem a hidrogén
az élet üzemanyaga. (Dr. Szentgyörgyi
Albert)
A kávé és az energiaitalok a fent vázolt
energiatermelő folyamatot nemhogy serkentik, de közvetve felemésztik a meglévő energiakészletet. Túlzott fogyasztásuk
kifejezetten káros. Pörgetik a szívet, emelik a vérnyomást, vizelethajtó hatásúak.
Fokozott verejtékezés, remegés, álmatlanság a koffein túladagolás tünetei. A
stressz állapothoz hasonlítható állapotot
negatív visszacsapásként követi a kimerültség, jelezve alacsony ATP készletünket. Az energiaitalok nemcsak a kávéhoz
képest adagonként 1,5-2x mennyiségű
koffein miatt veszélyesek, de magas cukor
tartalmukkal hosszú távon a cukorbetegség kialakulásával is fenyegetnek. Gyerekek különösen érzékenyek a koffeinre.
A több energia érdekében inkább mozogjunk rendszeresen, fogyasszunk friss
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3 tipp a fáradtság ellen

Szervezetünknek időbe telik alkalmazkodni a nyári napsütés és kánikula
okozta hormonális változásokhoz és a felgyorsuló életmódhoz. Mit tehetünk, hogy segítsük a folyamatot, és enyhítsük a fáradtságot? 3 tippet mutatunk az alábbiakban.

Mit nevezünk szezonális
fáradtságnak?

Az egymást váltó évszakokra való áttérés „új üzemmódra” nem feltétlenül
zökkenőmentes, aminek elsősorban hormonális és étrendbeli okai vannak. A például télen megnövekedett melatoninszint
(„alváshormon”) a több napfény hatására
tavasszal csökkenni kezd, a szerotonin
(„boldogsághormon”) viszont apránként
emelkedni kezd. Ezeket a biológiai folyamatokat a szervezetnek is le kell reagálnia, ami fárasztó, megterhelő lehet: ezért
érezhetünk gyakran kimerültséget, vagyis
„szezonális fáradtságot”. A hosszabb nappalokkal együtt tempósabb és sportosabb
életmódra váltunk, így a szervezetnek és
az immunrendszernek fokozott támogatásra lehet szüksége a regenerálódáshoz.
A legjobb, ha nem bízzuk a véletlenre a választást, és a legerősebb antioxidánssal kapunk új erőre, mint amilyen az astaxanthin.

Több mozgás, főleg szabadban

A fizikai aktivitás a szerotonin és az endorfin szintjét is növeli a szervezetben,
így a közérzetre is jótékonyan hathat. A
rendszeres sportolás hatásait az astaxanthin
antioxidáns hatásai tovább fokozhatják: az

immunrendszer erősödésével gyorsulhat
a feltöltődés, optimalizálhatja a szív- és érrendszer működését, ráadásul segítheti túledzettség (tartós izomfájdalom és -gyengeség, ízületi gyulladás) elkerülését is.

Bőrvédelem a káros
napsugarak ellen

Az astaxanthin hatása belülről fokozza
a szervezet védekezőképességét. A nagy
mennyiségű és káros napsugárzás (UVA,
UVB sugarak) felerősíti az oxidatív stressz,
illetve a szabadgyökök termelődését, ami
roncsolja a bőr egészségét és csökkenti
annak rugalmasságát és ellenállóságát a
környezeti hatásokkal szemben. Az antioxidánsok azonban megkötik a szabadgyököket, így a túlzott napozás rövidtávú
mellékhatásain (pl. bőrráncok, bőrfoltok)
kívül a hosszabb távú szövődményeket,
akár a bőrrák kialakulását is segíthetnek
kiküszöbölni. Aggodalomra azonban
napégés esetén sincs ok, az astaxanthin
gyulladáscsökkentő hatása csillapíthatja
a fájdalmat, a sejtanyagcsere fokozása
révén pedig felgyorsíthatja a bőr regenerálódását.
Összeállította:
Lipusz Kinga
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A Vitálvárnál elérhető Astaxanthin
kapszula szedése napi 2x1 alkalommal, étkezések előtt fél órával
javasolt. Az így bevitt 8 mg fedezi
a napi ajánlott mennyiséget.
Keresse a vitalvar.hu oldalon.

Tel: +36 20 3430 300
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu
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Gyanús anyajegyek
- vegyük időben észre a bajt!

A hetek óta tomboló hőség egyre
több mindenkit csábít a vízpartra. A szokatlanul meleg időjárás
szinte nap-mint nap fojtogat
minket és ellenállhatatlan vágyat
érzünk egy hatalmas csobbanásra, hogy végre lehűthessük
forrongó testünket. Utána persze
a parton békésen elterülve már
képesek vagyunk élvezni a kellemesen melengető napsugarakat.
De lábunkat a vízbe lógatva és
testünket barnítgatva eszünkbe
se jut, hogy hatalmas veszély
leselkedhet ránk. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az életünkkel
játszunk.

Habár divat a barna, bronzos árnyalat és
nem utolsó sorban optikailag sem árt egy
kis szín, ma már egyáltalán nem egészséges. Mind az elmúlt évtizedben a környezetben végbemenő változásoknak, mind
a túlzásba vitt napimádatnak köszönhetően a bőrön kóros elváltozások, daganatok jelenhetnek meg. Legnagyobb kockázattal a testünk minden részén előforduló
anyajegyek okozhatnak problémát.
Az anyajegyek ártalmatlan elváltozások, legtöbbször még szépséghibának
sem nevezhetjük őket. A bőr festéktermelő sejtjeiből származnak. Méretük az apró
pöttytől a több centiméteres átmérőig
változhat. Laposak vagy kiemelkedők,
sima vagy érdes felszínűek lehetnek, és
szőrök is nőhetnek ki belőlük. Többségük
sötétbarna vagy fekete, előfordul, hogy
bőrszínűek vagy sárgásbarnák, de van,
amelyik kezdetben vörös színű, majd később sötétedik be.
Szinte mindenkinek van néhány anyajegye. Gyermek-vagy serdülőkorban alakulnak ki. A nőkben az anyajegyek kialakulása követi a hormonszintek változását,

így a terhesség alatt újabbak jelenhetnek
meg, a meglévők növekedhetnek, sötétebbé válhatnak.
Kialakulásuk után az anyajegyek egész
életen át a bőrünkön maradnak.
Számuk függ a családi örökléstől is, de
a nem megfelelő életvitel is előidézheti
szaporodásukat. Az anyajegyek többsége
igazából jóindulatú bőrdaganatoknak minősül. Általában 20 és 80 darab kisebbnagyobb anyajegy található bőrünkön.
Ritka esetekben előfordul több száz, vagy
szokatlanul nagy kiterjedésű.
Az anyajegyek kevés százaléka alakul
át rosszindulatú bőrdaganattá és életveszélybe sodorják viselőjüket. Malignus
melanomává válhatnak, vagy esetleg arra
kezdenek hasonlítani. A melanoma az
anyajegyek rosszindulatú elváltozása.

Gyanús anyajegyek
– gyanújegyek
Az anyajegyek rosszindulatú elváltozásainak időbeni észlelésével és eltávolításával gyakorlatilag 100%-ban gyógyítha-
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tóvá válik a daganatos megbetegedés.
Ehhez azonban alapos és rendszeres önilletve orvosi vizsgálatra van szükség.
Magyarországon sajnos a daganatos
anyajegyek többségét későn operálják,
így bármilyen gyanú esetén érdemes
megmutatni anyajegyünket bőrgyógyásznak. A következőben olyan jellemzőket sorolunk fel, amelyek észlelése esetén
ajánlott azonnal orvoshoz fordulni.
- A festékes anyajegyekre érdemes a
leginkább odafigyelni, amelyek a bőrön
bárhol megjelenhetnek, világos, vagy
sötétbarna foltok, kiemelkedő csomók
formájában.
- Melanomára gondolhatunk, ha az addig megszokott küllemű anyajegy megváltozik.
- Melanomagyanús az addig ép bőrön
egy aszimmetrikus, egyenetlen szélű és
változóan színezett elváltozás.
- Gyanújel, ha az anyajegy szélessége
meghaladja az 5-6 millimétert.
- Vérzés esetén a rosszindulatú elfajulás
alapos gyanúja áll fenn.

Életmód
és délután 4 óra közötti napozás. Ilyenkor
ugyanis a beeső napsugarak merőlegesen érnek minket.
A túlzott napfényadag a bőrrák legmeghatározóbb oka. A melanoma a nem
gyakori, de túlzott mértékű napozással
van kapcsolatban, ami megperzselődéssel járó napégést okozott. Egy gyermekkori felhólyagosodással járó napégés
megkétszerezi a melanoma későbbi kialakulásának kockázatát.
A szakemberek azt állítják, hogy ha egy
gyerek napvédő krém védelme nélkül
akár csak rövid időt is tölt a napon, jelentősen fokozódik a későbbiekben a bőrrák
kockázata.

Megdöbbentő statisztikák,
rémisztő adatok

- Gyanús a nem gyógyuló sérült vagy
gyulladt bőrfelület.
- Melanomára gondolhatunk, ha a korábban teljesen lapos, foltszerű képlet kissé dudorosabbá, tapinthatóvá válik.
- A gyanújelek között szerepelhet a viszketés is.
- Azokat, amelyek krónikus irritációnak
vannak kitéve, mert pl. a melltartó alatt
vagy a derék vonalában vannak, tehát
a ruhanemű folyamatosan dörzsölheti
őket, jobb eltávolítani, mielőtt még a fenti
változások valamelyike megjelenne.
A bőr elváltozásai nem biztos jelei a daganatnak, ennek ellenére fontos felkeresni az orvost, amennyiben bármely tünet
két hétnél tovább fennáll. Ne várja meg,
míg a terület fájdalmassá válik, mivel a
bőrrák ritkán okoz fájdalmat.

sonlító kiemelkedés. Egy olyan lapos folt,
ami gyógyulni nem akaró, vérző sebbé
alakul át.

Milyen kapcsolatban van
a napfény és a szolárium
az anyajegyekkel?
Az UV fény hozzájárul az anyajegyek
szaporodásához, és ahhoz is, hogy egy
részük rosszindulatúvá váljon. Az UV fény
ugyanolyan káros a szoláriumban, napozás közben és kvarclámpa használatakor
egyaránt. Ha a természetes napfényt választjuk, akkor a legkárosabb a délelőtt 11

Más bőrrák típusok
és gyanús jeleik
A melanomán kívül másfajta bőrrák is
fenyeget bennünket. Az alapsejtes bőrrák, azaz a BCC jelentkezhet hússzínű
vagy gyöngyházfényű, ovális kiemelkedések formájában, amelyek akár vérző
fekéllyé is átalakulhatnak. Megjelenhet
vörösesbarna vagy kékesfekete foltként
is a mellkas vagy a hát környékén. Az
alapsejtes bőrrák általában a nap által ért
bőrterületeken jelentkezik.
Az elszarusodó laphámrák, azaz a SCC
pedig egy fokozatosan növekedő, kemény, vöröses színű, szemölcshöz ha-

23

A melanoma a legrosszabb indulatú
tumorok egyike. Hatalmas az áttétképzési hajlama és a lefolyása még mindig
kiszámíthatatlan. Az összes rákos megbetegedések 40%-a bőrrák. A bőrrák miatti
haláleseteknek pedig több mint 85%-át
adja a melanoma. Magyarországon évente
százezer emberből 17-nél alakul ki. Ez az
érték megegyezik az európai és az amerikai átlaggal. Ausztráliában 30 felett van.
A korai észleléssel és orvosi segítséggel a
halálesetek száma jelentős mértékben lecsökkenhetne. Ennek érdekében az egyes
országok széleskörű tájékoztatási programot dolgoztak ki a megelőzés és az önvizsgálat szerepének hangsúlyozására. Apró
pöttyeink vizsgálatán az életünk múlhat!

Ajánló
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Készíts otthon tejmentes fagyit!
Fagylalt nélkül nincs nyár, ezt tudjuk jól. Csak úgy roskadoznak a
boltok polcai a finomabbnál finomabb fagylaltoktól, hűsítő des�szertektől, szinte azt sem tudjuk, melyiket válasszuk. De vajon mit
tehetünk, ha ételallergiánk van? Hogyan készítsük el gyermekeinknek, unokáinknak ezeket a finomságokat, ha nem fogyaszthatnak glutént, tejet, tojást?
A laktóz intoleranciával vagy tejfehérje-allergiával élőknek nem könnyű a
nyári fagylaltszezon, szinte igazi kihívás.
A legtöbb helyen tejjel, tejszínnel készítik a
fagylaltokat, ezért sokszor le kell mondaniuk
a krémes finomságokról. Vannak olyan vendéglátóhelyek, ahol már kaphatóak tejmentes fagyik, de ilyennel még ritkán találkozni,
vagy alig akad egy-egy íz belőle. A legjobb
döntés, ha a bolti termékek helyett otthon
készítjük el a nassolnivalót, természetes hozzávalókból!
Hogy miért készítsd el otthon a fagyit?
Erre számtalan okot tudnánk felsorakoztatni,
de a legfontosabb, hogy csak az lesz benne,
amit Te szeretsz, és a diétádnak megfelelően fogyaszthatsz! Büntetlenül ehetsz belőle
bármennyit, nincs benne hozzáadott adalékanyag, színezék, cukor! Környezetbarát,
hiszen nem termelsz vele hulladékot. Tápláló, minőségi, egészséges és elkészítése jó
program a gyerekekkel! Természetesen a
házilag elkészített fagyit nem csak nyáron
fogyaszthatod, hanem egész évben igazi
frissítő desszert!
A Vegital növényi italkészítők és fermentáló készülékek segítségével egyszerűen
előállíthatod a fagyi alapját, amelyet csak
formákba kell öntened és betenni a fagyasztóba. Készíthetsz például egy egyszerű kókusztejet, mandulaitalt, rizsitalt, vagy akár
desszertitalt is. Gondolj bele, milyen érzés lehet fagyi formájában jéghideg zserbót vagy
diós bejglit nassolni a kánikulában?
Ha azt szeretnéd, hogy a jégkrémed jótékony baktériumokat is tartalmazzon, akkor
készíthetsz joghurt fagyit is a fermentáló
készüléked segítségével. Díszítésként használhatsz félbevágott gyümölcsöket, magvakat, vagy friss fűszereket (menta, levendula,
citromfű).
A készülékek használatában nagy segítségedre lehet Halászi Ildikó „Te(l)jes élet tej

nélkül” című kézikönyve is, amely
nem csak recepteket, gyakorlati
tanácsokat, ötleteket ad az olvasónak a növényi tejhelyettesítők
készítéséhez és a visszamaradt
szűrlemény sütivé varázsolásához,
de sorra veszi a felhasználható
alapanyagokat, segédanyagokat
is. Megtudhatod a könyvből, hogyan állapíthatod meg akár magad
is, hogy a tej mely alkotóira vagy
érzékeny. Ezzel a könyvvel felfegyverkezve már senkinek sem okozhat gondot fantasztikus - a még oly
kritikus gyermekek elismerését is
kiváltó - finomságokhoz jutni azok
számára, akik nem tudnak, vagy
nem akarnak tejet fogyasztani, de egyszerűen, költségkímélően szeretnék azt pótolni.

Ebben az olvasmányos kötetben megismerhetjük a szerző, Halászi Ildikó történetét,
aki személyes tapasztalatain keresztül mutatja be a tejmentes élet kihívásait, és azt, hogy
vezetett ez az út a Vegital létrehozásához. Ráébreszt arra, hogy növényi italon nem csak
a kókusztejet kell érteni, hiszen meglepően
sok gabona, olajos mag és gumó alkalmas
növényi „tej” készítésére. Mindegyik alapanyaggal más és más ízvilágú italt kapunk, és
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kedvünkre kísérletezhetünk, így találva meg
azokat az italokat, amelyeket az egész család
imádni fog.
Elérhető, környezetbarát, minőségi
és egészséges. Szeretnél ilyen konyhát
vinni?
Szeretnél egy olyan gépet, melynek mindennapi használatához egy lelkes csapat
nyújt virtuálisan segítséget kipróbált receptjeivel és videóival? Cukor nélkül is édes,
tej nélkül is krémes. A mesebeli tündéreknek varázspálcájuk, a konyhatündéreknek
Vegital készülékük van, mert igazi ételeket
igazi alapanyagokból lehet készíteni.
A Vegital webáruházban és a székesfehérvári szaküzletben mindent megtalálsz,
ami a „mentes” ételek, italok elkészítéséhez
kell, hiszen nemcsak növényi italkészítőkkel,
hanem sokféle tejmentes, gluténmentes, cukormentes alapanyaggal is várnak mindenkit szeretettel.
Elérhetőségek:
Weboldal: www.vegital.hu
Facebook:
Vegital, a tejmentes ital szakértője
Tel.: 06 70 777 9220

Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (90. 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 - 2. rész
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Kedves Olvasó!
Előző cikkünkben megismerkedhettünk
a mobil kommunikáció legalapvetőbb
dolgaival, de óvatosan kerültük, hogy a
mélyebb szakmai területek dolgaival foglalkozzunk. Pedig a valóban izgalmas dogok, melyek itt-ott varázslatos következményekkel járnak, valójában ott vannak.
Ezek megértéséhez egy külön nyelvre van
szükség, amely messze több az egyszerű
programozási nyelvnél, mert a digitális
rendszerek filozófiáját kell megértenünk,
és ha tudjuk, ésszerűen kell alkalmaznunk.
A digitális kor az eddig elért technológiai
eszközeivel fantasztikus lehetőségeket
tárt fel, melyek jelentős része nemhogy
nem káros az egészségre, de kimondottan támogatja is azt. A paletta nagyon
széles, gondoljunk csak a helyhez kötött
robotokra, pl. az autóipar hegesztő-, szerelő robotjaira, vagy a repülő drónokra, de
akár a képalkotó berendezésekre, vagy az
egészségügyi laboratóriumokban analízist végző automatákra. Itt a pontosság, a
széles vizsgálati spektrum és a gyors működés egyaránt óriási előnyt jelent. Szinte
hihetetlennek tűnik, hogy pl. egy véranalízist végző automata óránként 80 „teljes”
vérkép vizsgálatát képes elvégezni 20-30
paraméterre. De ne feledjük a mondást:
„Amennyi a fény, annyi az árnyék!” S, mi
most az árnyékos oldalon böngészünk.

A paletta nagyon széles, gondoljunk csak a helyhez kötött
robotokra, pl. az autóipar hegesztő-, szerelő robotjaira.
Térjünk vissza az eredeti célkitűzésünkhöz, és folytassuk a mobileszközök
operációs rendszerének (OS) vizsgálatát.
Nézzük meg egy kicsit részletesebben a
felmerülő problémákat. A leggyakoribb
OS-ek: Symbian (Nokia), iOS (Apple), Windows Mobile (Microsoft), Blackberry, stb.
Ezek elterjedése, vagyis az adott OS-el

Manapság a Google Android operációs rendszer van teljes
monopolhelyzetben.
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futó okostelefonok száma az évek során
óriási változásokon ment keresztül. Ma a
Google Android OS van teljes monopolhelyzetben. A következőkben csak ezt
fogjuk közelebbről megvizsgálni. Három
fő problémát emelünk ki:
1. A Google Android OS egy része, az
AOSP (Android Open Source Project) nyílt
forráskódú szoftver, a forráskódot Google
közzéteszi. Az alkalmazások másik része
azonban zárt forráskódú. Ezeket összefoglaló néven Google-apps-nak nevezzük. Ezek a Google Play, Search, Mail, Map,
Book, Movie, stb. Ezek az alkalmazások a
privátszféra kifejezett ellenségei, mivel
nem tudjuk, mit is csinálnak azon kívül,
ami a feladatuk lenne, azaz amit Google
bevall róluk. Összességében a Google
Android alapú mobiltelefonok egy célt
szolgálnak, Google-t minél több adattal
ellátni arról, hogy a telefon használója mit
csinál, időben, térben és részleteiben.
2. Egy Google Android mobiltelefon
nem a Tied! A Google-é. Nem ad neked
adminisztrátor jogosultságokat a mobiltelefonon. Nem törölheted le azt az
alkalmazást, amelyiket akarod, csak azt,
amelyiket Google megengedi. Google
viszont azt csinál az okostelefonon, amit
akar. Új alkalmazásokat installálhat, anélkül, hogy a felhasználót megkérdezné, sőt,
még csak nem is jelzi. Törölhet alkalmazá-
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zásokat, amelyeket a legtöbb felhasználó minden gondolkodás nélkül installál,
fittyet hányva a privátszféra legelemibb
védelmére, és az alkalmazások egy abszolút töredéke az, inkább tízezred, mint
ezred szinten, amelyik csak azt a jogosultságot kéri, amelyre valóban szüksége van.
Mindegyik alkalmazás az összes adatunkat akarja.

Néhány szó a Google
stratégiájáról:

Egy Google Android mobiltelefon nem a Tied! A Google-é.
sokat, ismét a felhasználó megkérdezése
nélkül. (Tudatosan írtunk felhasználót, és
nem tulajdonost, ugyanis hiába vettük meg
az okostelefont, nem a mienk, mert nem azt
csinálhatunk rajta, amit akarunk!) Ha egy
alkalmazás, amit a felhasználó installált, valamiért nem tetszik Google-nak, letörölheti.
3. Az egész Google Android OS egyik
alapproblémája az un. jogosultságokkal
van. A jogosultság azt jelenti, hogy egy alkalmazás az okostelefon melyik részéhez
(hardver, szoftver) férhet hozzá. Pl. hozzáférhet a kamerához, írhatja-olvashatja
az SD-kártya tartalmát, bekapcsolhatja az
Internetet, stb., hasonlóan szoftver funkciókra is. Amikor egy új alkalmazást telepíteni akarunk, akkor a rendszer felsorolja
részletesen, hogy az milyen jogosultságokat kíván megkapni. Mi vagy hozzájárulunk valamennyihez, vagy nem tudjuk
installálni az alkalmazást. Ezzel Google
azonban a teljes kiszolgáltatottságunkra
tesz pecsétet, és megadja az alkalmazást
íróknak - cégek és privátszemélyek - azt a
lehetőséget, hogy bennünket korlátlanul
kikémleljenek. A privátszférát támogató
megoldás az lenne, hogy a jogosultságokat egyenként tudjuk engedélyezni vagy
letiltani. (Pl. egy „zseblámpa” alkalmazás
miért akar mindent tudni rólunk, azaz,
mindenféle jogosultságot megkapni?) Fel
kell tételeznünk, hogy ez az „összevont
jogosultságkezelés” tudatos döntés volt,
mert szakmailag meg van annak a lehető-

sége, hogy a jogosultságokat egyenként
engedélyezzék, de az Android alapú operációs rendszerekben, azaz, az AOSP-ben
ezt nem valósították meg. Ez egy újabb
adalék ahhoz, hogy az okostelefont a legmodernebb és legáltalánosabban elterjedt kémeszköznek tekintsük!
Az okostelefonon lévő adataink megismeréséhez Google mellett persze más
cégek is azonnal kapcsolódtak: Facebook,
Whatsapp, Twitter, Viber, stb. Sorolhatnánk százszámra a különböző alkalma-

„One account - all services” (Egy azonosító az összes szolgáltatáshoz) mondja, és
az összes Google szolgáltatás „ingyenes”.
Ennek pedig a világ nagy része bedől. „Jé,
ingyen van googlemail email címem, ingyen
tudok a Google Play - Google Android AppStore-ból programokat letölteni, stb.” De mi
is az, hogy ingyenes? Már régen megtanultuk, hogy „there is no free lunch”, azaz „ingyen ebéd nem létezik”. Akkor mivel is fizetünk Google-nak, és természetesen a többi
nagy és kicsi adatgyűjtőnek? Az ÉLETÜNKKEL. Szó szerint. A digitális életünkkel. Mindent, amit csinálunk, látják, tárolják, kiértékelik és eladják. Minden kattintással, ill.
érintéssel a mobil eszközünkön a Google
és a többiek zsebébe raktunk 1-10-100 Forintot. Ha ezt 3.5 milliárd ember csinálja, jó
kis összeg jön ki belőle.
Ha már más nem, legalább ez a tény
kellene, hogy elgondolkoztasson bennünket. Kell-e ez nekünk? Az nem válasz
egy valóban gondolkodó ember részéről,
hogy más is ezt csinálja... És mi az, hogy

Mindegyik alkalmazás az összes adatunkat akarja.
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a digitális életünk minden, még a legintimebb részleteit is látják? Kimennél
Kedves Olvasó, abszolút meztelenül az utcára? Bizonyára nem, mert a szemérmen
túl a rend őre is hamarosan megjelenne
és feljelentés lenne a dologból. És akkor
miért jársz Kedves Olvasó abszolút meztelenül a digitális világban? Gondolkodj el
ezen és adj választ magadnak. Tudatlanságból, mert nem tudtad, hogyan is működik ez a csinos kis csecse-becse, amit
mobiltelefonnak nevezünk? Érdektelenségből? Megérted, hogy amit egyszer letároltak rólad, azt soha többet nem tudod
töröltetni, és később akármikor felhasználhatják ellened, és nem tudod, hogy kik
és mikor fogják felhasználni?
Mit is tehetünk a Google Android telefonokkal, hogy csökkentsük a kikémlelésünket, felügyeletünket, adataink elvitelét Google által? Mi a megoldás ebből
a helyzetből? A megoldás egy „custom
ROM”-ot installálni (ld. később), vagy a
Google-Androidot „root-olni”, amellyel
adminisztrátor jogosultságot kaphatunk
és az Android rendszert ki tudjuk tisztítani. Vajon hányan tudják ezt megcsinálni?
Sajnos, nagyon-nagyon kevesen. De mindenki gondolkodás nélkül akarja használni az Android telefonját. Ezen a ponton
nyert Google, mert így nem csak Téged,
hanem az egész világon szinte mindenkit
nyomon követ, mindenkiről mindent tud.
Kedves Olvasó! Védekezz, ha a privátszférád ér még valamit számodra!

Hogyan védekezhetünk
az adatelvitel ellen?

Az alábbiakban néhány lehetőséget
mutatunk meg, hogyan lehet védekezni
a Google mindenre kiható kémkedése és
nyomkövetése ellen. A könnyen megvalósítható és kis védelmet jelentő megoldástól a teljesebb védelem felé haladunk.
Alapvetően tisztában kell lennünk
azonban azzal, ha egy mobiltelefont vagy
okostelefont használunk, akkor a mobilszolgáltató eleve mindent lát, amit a mobil készülékkel csinálunk, hol vagyunk,
mikor, mire, mennyi ideig használjuk, a
nyomozó hatóságok, titkosszolgálatok
pedig vagy a mobil szolgáltatón keresztül, vagy (természetesen) nélküle is, minden ilyen információhoz bármikor hozzáférhetnek. Mindehhez jön még Google
adatleszívása. Jogosan tehetjük fel a kérdést: van-e alternatív megoldás, ha mégis okos telefont akarunk használni? Igen
van. Ha teljesen privátszféra-barát meg-

Amikor egy új alkalmazást telepíteni akarunk, akkor a rendszer
felsorolja részletesen, hogy az milyen jogosultságokat kíván
megkapni. Mi vagy hozzájárulunk valamennyihez, vagy nem tudjuk
installálni az alkalmazást.
oldás nem is létezhet a fenti megjegyzés
alapján, de ha legalább az operációs rendszer privátszféra barát lenne, az már egy
nagy segítség. Ekkor ugyanis legalább a
Google és társai kémkedését ki tudnánk
küszöbölni.

Google Android az alaphelyzet:

Ha vásárlunk egy Android készüléket
bármilyen gyártótól, akkor az tartalmazza az alap Android rendszert (AOSP), a
Google alkalmazásokat, valamint az adott
gyártó által hozzáadott egyéb programokat, amelyek száma tetszőlegesen nagy
lehet, hiszen minden gyártó szeretné az
adatainkat ugyanúgy leszívni, mint ahogyan Google teszi. Tehát nagyon sok programból két változat van. Ehhez jöhetnek
még különböző egyéb programok, amelyek készítői a gyártót meggyőzték, hogy
telepítse fel a telefonra. Azokat a programokat, amelyeket a felhasználó installál
a Google Play-ből, meg sem említettük.
Ezek között szinte nincs olyan alkalmazás,
amelyik a privátszférát tiszteletben tartja.
Alternatív Android rendszerek:
Ez a helyzet sok, a programozásban
jártas közösséget, esetleg céget arra vezetett, hogy saját Android rendszert készítsenek, amely letisztított a sok fölös
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programtól, hatékonyabb programok
vannak benne és esetleg a Google-appsokat sem tartalmazza a rendszerük. Számtalan alternatív Android rendszer létezik,
most itt kettőt emelünk ki: a LineageOS-t
és a ReplicantOS-t.
LineageOS: Ez az operációs rendszer a
CyanogenOS utódja, mivel az a társulat tönkrement. A Cyanogen OS használók száma 50
milliónál is több volt, nagy közösség készítette.
A LineageOS használók száma 2 millió körül
van jelenleg. Az OS több mint 93 különböző
mobiltelefon modellt támogat. A LineageOS
Alaphelyzetben nem tartalmazza a Googleapps-okat, de ha valaki akarja, installálhatja
őket (ezzel persze a privátszférának teljesen
lőttek). Mindenképpen javasolt ennek az
Android OS-nek a használata, ha mobilunk
rajta van a támogatott típusok listáján.
Replicant OS: Egy további problémát
jelent, hogy az AOSP szerinti Androidban
Google jó mélyen beépítette a „haza telefonáló” rutinokat. Ezek nem hasonlíthatóak
össze a Google-apps-okkal, hiszen azoknak
a forráskódját nem ismerjük, de Google legalább információt kap, hogy használunk
egy készüléket. A Replicant projekt célul tűzte ki, hogy a telefonon csak nyílt forráskódú
program fusson, továbbá, hogy a telefon a
Google-nak információkat ne küldjön, tehát
ezeket a részeket törölték a LineageOS-ból. A
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Alapvetően tisztában kell lennünk azonban azzal, ha egy mobiltelefont
vagy okostelefont használunk, akkor a mobilszolgáltató eleve
mindent lát, amit a mobil készülékkel csinálunk.
csak nyílt forráskód a meghajtókra, driverekre
is érvényes, aminek az a következménye, hogy
a telefon egyes chipjei nem működnek (pl. a
hardware gyorsítás a videók lejátszásánál, sőt
ennek a GPS modul is áldozatul esett). Cserében viszont a privátszférát leginkább tisztelő
alaprendszerünk van. A Replicant OS csak kb.
12 egységet támogat, a legjobb mobil készülék, amin fut a rendszer, a Samsung Galaxy S3.

App-Store - Alkalmazás Áruház:

származó alkalmazásunkat lecserélhetjük.

Alkalmazások a mobilon:

Álljon itt néhány javaslat különböző
alkalmazásokra, amelyek a privátszféránkat segítik. Kedves Olvasó! Az üzenetek
küldésére a Whatsapp helyett használd a
Conversations programot, ha titkosított
SMS-t akarsz küldeni, akkor a Silence appot használd, a messze legjobb böngészőként pedig a Firefox Focus/Firefox Klar-t.

Ez utóbbit a Firefox forráskódjából készítették úgy, hogy az összes hazatelefonálást amit persze a Mozilla cég ugyanúgy követ
és letölt, mint a többi adatgyűjtő -, törölték
a forráskódból és ehhez még az alkalmazás
jogosultságait is a szükséges minimumra
csökkentették. A Firefox Klar ugyan német
nyelvű program, de rövid tanulmányozás,
vagy mások kis segítsége után remélhetőleg mindenki gond nélkül tudja használni.
Maga a Mozilla így ír erről: „Magánéletét és
biztonságát szolgáló böngészőként használja a Firefox Klart!”
A navigációra és térképhasználatra és
navigációra a Google-Map helyett kiválóan
használhatjuk az OsmAnd programot az
f-droid.org-ból, letölthetjük a kívánt országok térképeit és off-line, azaz Internet hozzáférés nélkül kiválóan működik a program.
Természetesen itt nincs műhold térképünk,
csak utca térkép és környezeti terep, de
pl. tele van vándorutakkal, POI (Points Of
Interest=hasznos helyek, érdekes pontok)
pontokkal a navigációs kereséshez is.
A mások privátszférájának figyelembevétele: Az okostelefonunkban benne van
családtagjaink, barátaink, ismerőseink, és
számtalan kollegánk telefonszáma és esetleg további adata. Amikor ezzel a mobillal
Internetre kapcsolódunk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az installált alkalmazások jó része a teljes kontaktlistánkat elviszi,
leszívja, az összes SMS-t elolvassa, a telefo-

Az alkalmazásokat rendszerint a
Google-Play-en, a Google alkalmazásáruházból töltik le a felhasználók. Ennek egyik hátránya, hogy ehhez kell egy
Google azonosító, egy account. Ezzel
természetesen Google mindent lát, miket installáltunk, miket használunk. Azt
ne felejtsük el, hogy Google-Play része a
Google alkalmazásoknak. De lehetőségünk van más App-Store-ból is installálni,
amelyek a privátszféránkat jobban tiszteletben tarthatják. Egy ilyen hely az f-droid
alkalmazás-áruház, f-droid.org címen.

F-droid alkalmazás áruház:

Itt csak nyílt forráskódú alkalmazások találhatóak, amelyek méghozzá a privátszférát tisztelik. Ezt az üzemeltetők ellenőrzik,
és ha egy alkalmazás súlyosan megsérti
a privátszféránkat, akkor nem kerül be az
f-droid.org áruházba. Innen letölthetjük
a Conversations-t, a Silence-t, a Firefox
Klar-t, stb. Böngésszünk egy kicsit ebben a
boltban és biztos sok alkalmazást találunk,
amelyekkel korábbi, a Google-Play-ből

Az alkalmazásokat rendszerint a Google-Play-ről, a Google
alkalmazás-áruházból töltjük le, ezáltal természetesen Google látja,
miket installáltunk, miket használunk.
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nunkat pontosan azonosítja, és természetesen Google is megteszi ugyanezt (Google
igyekszik mindent a Felhőbe szinkronizálni). Ezzel az eljárásunkkal a kapcsolataink
privátszféráját nem tartottuk tiszteletben,
nem őriztük meg a fontos személyes jellegű
adatokat.
A fenti eljárás helyett a privátszféra
vedelme a következő módon lehetséges
lenne: használjunk két okostelefont. Az
egyikkel csak telefonálunk és SMS-t írunk,
de ezen Internet kapcsolatot nem építünk
fel. Egy másik mobilkészüléken van Internet hozzáférésünk, ezen böngészhetünk
kedvünkre, Facebook-ra is használhatjuk,
a Conversations programot is csetelésre,
ahhoz nem kell telefonszám (!), és így ezen
csak a saját telefonszámunkat vihetik el az
alkalmazások. Megoldható a dolog, ugye?
Csak egy kis figyelem kellene hozzá. Kedves
Olvasó, a döntés a Tied! Feltételezhetően
nem az első okostelefonodat használod.
Az emberek túlnyomó többsége a fogyasztói társadalom által felkínált, mi
több, szuggerált, internetre kapcsolható
termékeit (laptopok, PC-k, okostelefonok,
okosórák, stb.) megvásárolja, és anélkül
kezdi el használni, hogy fogalma lenne
azok valódi működéséről! Nincsenek tisztában azzal, hogy az adott egység vagy
szolgáltatás milyen adatokat gyűjt és tárol, úgy, hogy soha nem lehet letörölni!
Így, az adatgyűjtő cégek életünk naplóját
írják: Másodpercre pontosan, mikor, mit,
hol csináltál, hol jártál, mely weboldalakat
meddig néztél, mikor kivel „fészbukoltál”,
.stb. S, ebben a játszmában nincs különbség cég és magánszemély között! Mindent letöltenek és tárolnak!

Lehet-e ez ellen védekezni?
IGEN!

De hogyan? A válasz egyszerű, a megvalósítása annál nehezebb:
„Disconnect, let the future unwritten.”
Kapcsolódj szét! Hagyd, hogy a jövő megíratlan legyen!
Hogyan kell ezt értenünk? Úgy, hogy
ha az interneten való ténykedésünket
és az okostelefonok használatát minimalizáljuk, minden egyéb dolgot, amit
az Internetre lehet kötni, leakasztunk
onnan, akkor a rólunk összegyűjthető
információ drasztikusan lecsökken. Ha
az okostelefont lecseréljük egy buta, régimódi, nagyon egyszerű mobilra, ahol
csak a mobil szolgáltató tud követni bennünket, akkor máris tucatjával zártuk ki a

Kapcsolódj szét! Hagyd, hogy a jövő megíratlan legyen!
cégeket, akik a legkülönbözőbb alkalmazások révén az adatainkat vitték el. Ha a
laptop nem mindig az interneten lóg, akkor az ottani tevékenységünkről se adunk
információt. Vagyis ha szétkapcsoljuk magunkat, a jövőnk megíratlan marad.
Persze, ez így teljességében nehezen
kivitelezhető, de egy jó megközelítéssel,
és tudatos fegyelemmel, rendkívüli módon le tudjuk csökkenteni az információkat, amit mások rólunk gyűjtenek. Kedves
Olvasó! Ne hagyd, hogy a jövőd olyan legyen, mint a múltad, törekedj arra, hogy
megíratlan maradjon.

Pszichológiai gondolatok
zárásul:

A világképünket a rendelkezésre álló
információink alapján alakítjuk ki, ha képesek vagyunk azt befogadni! Az új információkat nemcsak fel kell dolgoznunk,
de be kell építenünk a világképünkbe, és
esetleg módosítanunk kell az előző elképzelésünket és ennek következményeként
cselekedeteinket is. A Digitális Kor pedig
még a legegyszerűbb dolgokat is átírja,
törli vagy újakat hoz. A változás sebessége óriási! De ha tanulóképesek vagyunk
és nem a régi beidegződéseink, az „autópilótánk” vezérli a tevékenységünket,
akkor az új kor nem fog letaglózni bennünket, és nem egy számunkra érthetetlen, rohanó világban fogunk élni! Képesek
leszünk megérteni az új áramlatokat és
szükség esetén még időben megkísérelhetjük befolyásolni azokat!
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Kedves Olvasó!
Az előzőkben egy sor információhoz
jutottál a mobiltelefonok/okostelefonok
működésével és veszélyeivel kapcsolatban. Remélhetően ezek alapján újra tudod
gondolni a mobilod használatát és felelősségteljes döntést tudsz hozni a további
használatáról.
S e két cikk elolvasását követően ne gondold azt, hogy „két okostojás” kocogtatja
egymást! A téma, amit itt áttekintettünk,
halálosan komoly, és hiba estén a következmények nagysága nehezen megbecsülhető! Számtalan helyen, különösen
ott, ahol pénzekkel foglalkoznak, nagyon
szigorú kötelező biztonsági szabályokat
írnak elő az interneten történő műveleteknél, pl. bankok esetében.
De a téma fontosságát mutatja a rendőrség kezdeményezése is: Egy hónap – egy
téma a biztonságos internethasználatért:
mobileszközök biztonsága! Nem árt, ha
máshonnan is tájékozódsz!
Reméljük, hogy ezzel a két cikkel sikerült
felhívni figyelmedet a digitális kor alapvető kommunikációs veszélyeire. További,
alaposabb tájékozódást, és sok sikert kívánunk az „autópilótád” felülbírálásában!
Barátsággal,
Erdei István és Erdei Károly

www.magtar.hu

Ajánló
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Életmód

A ginseng nem csodát csinál,
hanem a valóságot realizálja
Interjú Dr. Sebestyén Tamással - Pszichológus, jogász, mediátor
– Hogyan találkozott először
ginsenggel?
– Annak idején, fiatalkoromban lehetett
kapni ginseng gyökeret magában, melyet
áztatni kellett. Hátránya, hogy az elkészítése nagyon körülményes és időigényesnek bizonyult. Már akkor megtapasztaltam, hogy ez egy hatékony gyógynövény.
– Később miért kezdett el ismét
ginsenget szedni?
– Azért kezdtem el, mert fiatalkorom
óta nagyon sokféle szellemileg és fizikailag megterhelő munkát végeztem. Ezzel
egy időben rendeltem, előadásokat tartottam, tanítottam közép és felsőfokon
egyaránt. TV és Rádió felkéréseknek tettem eleget szakértőként majdnem minden nap. Ez egy nagyon feszített, terhelő
életvitel volt, ami egy idő után nagyon
megterhelte a szívemet. Ezért néhány évvel ezelőtt a szívkoronáriába stent beültetésére került sor.
A műtét utáni gyors gyógyulás érdekében újra elkezdtem a ginsenget használni, és a sokféle ginseng kivonat közül ez
vált be nekem a legjobban, sokkal gyorsabb és intenzívebb volt a hatása, mint
ezt várni lehetett volna. Ez úgy a szellemi,
mint a fizikai erőnlétemet nagyon gyorsan megtöbbszörözte.
– Pszichológusként hogyan látja az
embereket, a társadalmunkat?
– Az egészséges társadalomhoz egészséges emberek kellenek. Van, hogy csak
egy apró kis „segítség” szükséges. Ha nagyon sok a munka, nagy a hajtás, még
akkor sem lesz téli fáradtság, se nyári kimerültség, hanem az élet a normális útján
tud haladni, oda tudunk figyelni magunkra és egymásra, meg tudjuk élni a pillanatokat.
– Milyen hatását lehet megtapasztalni a ginsengnek?
– A ginseng az egészséget megőrzi vagy
visszaállítja, tartóssá teszi. Óriási eredmény és saját tapasztalat, hogy a 4-6 óra
intenzív munkát képes kitolni 8-12 órára, tehát sokkal hatékonyabban tudunk

dolgozni,
mind
fizikailag,
mind
szellemileg, mivel
az idegrendszert is
erősíti. De nem csak
gyógyulni érdemes,
hanem az egészséges szervezetet jó
megtámogatni, ezáltal nem betegszik
meg. Sokkal kellemesebb megőrizni
az egészséget, mint
betegségből
felgyógyulni.
– Hogyan látja a
ginseng potencianövelő hatását?
Rónai Balázs, Dr. Sebestyén Tamás, Kárpáti Éva
– Sokan félreértik a ginseng poíze engem nem zavar, csak úgy magában
tencianövelő hatását, ezért ezt fontos
fogyasztom. A hatását pedig egész nap,
tisztázni és tudatosítani mindenkiben. A
késő estig érzem, és így testileg és szellepotencia kevés, ha nincsen meg a vágy.
mileg is jobban bírom a terhelést. Sokszor
Csak akkor van igazán jó szexuális hatása
akár éjjel egykor fekszem le, mert nekem a
a ginsengnek - a szexualitás akkor lesz a
késő esték is tevékenyen telnek.
ginseng kivonattól jobb - ha van motívu– Sokan csodaszert keresnek és a csoma, a nőknél és a férfiaknál egyaránt. Ez
dát várják az egyes szerektől, mit gonnem az a szer, ami a gyors megoldást adja.
dol erről?
Tehát hiába vesszük be és várjuk a hatást
– Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy
egy óra múlva. Ellenben mellékhatások
ez nem csodát csinál, hanem a valóságot
sem lesznek érezhetőek.
realizálja. Csodákat máshol kell keresni,
– Milyen hatást gyakorol a ginseng
el kell menni csodatevő szenthelyekre.
az alvásra?
Fontos tehát, hogy a ginseng kivonatot
– Az újabb telefonoknak és okos-órákne valaminek a pótszereként próbáljuk ki
nak köszönhetően már van lehetőség az
és kezdjük el használni. Valamint arról is
alvás görbéink megfigyelésére. Jómagam
említést kell tennem, hogy nem mindegy
is teszteltem, a mély alvás kimondottan
milyen minőségű ginsenget választunk.
javult tőle, hosszabban és mélyebben
Én csak és kizárólag magas minőségű
lehet aludni. Ne várjon senki mély alvást
ginsengből készült terméket javaslok, azés jó alvást, ha idegrendszerileg olyan
zal lehet valódi eredményeket elérni.
problémája van, amitől nem tud elaludni,
például csalódott, munkahelyi probléma,
családi gondok nyomják a lelkét. Viszont
További információ:
segít a problémákon könnyebben túllenwww.koreaiginseng.hu
dülni.
hello@koreaiginseng.hu
– Ön hogyan fogyasztja a Prémium
Rónai Balázs +36 70 33 888 75
Koreai Ginseng kivonatot?
Kárpáti Éva +36 70 339 2413
– Ebéd előtt beveszem, a kesernyés
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Egészség

Omega 3 zsírsavval a depresszió ellen
Az omega-3 zsírsavak étrendi kiegészítése enyhíti az oxidatív stressz
mechanizmusokat, ezáltal előnyösen hozzájárul a depresszió megelőzéséhez
Ahogy a népesség várható élettartama egyre nő, egyértelműen szükségessé válik
megelőzni a súlyos egészségügyi problémákat. A depressziós tünetek az időskorúaknál
a leggyakoribbak, együtt járnak a kognitív hanyatlással, valamint azzal, hogy nagyobb a
kockázata a súlyos depresszió kialakulásának. Az oxidatív stressz szerepet játszhat a depresszió patofiziológiájában, és mérhető a proton mágneses rezonancia spektroszkópiával a neurometabolic glutation (GSH) segítségével. A bizonyítékok azt sugallják, hogy
az omega-3 zsírsavak étrendi kiegészítése megakadályozhatja a depresszió kialakulását
és közvetlenül befolyásolhatja a GSH-koncentrációt.
Véletlenszerűen kiválasztottak 51, a depresszió kockázatának kitett időskorú embert,
akik 12 héten keresztül napi négy 1000 mg-os omega-3 étrend-kiegészítést kaptak
(amely 1200 mg EPA-t, és 800 mg DHA-t tartalmazott) vagy placebót (naponta négy
1000 mg-os paraffinolaj placebo-kapszulát). A résztvevők átestek mágneses rezonancia spektroszkópián, valamint orvosi, neuropszichológiai, és önértékelési vizsgálatokon a kutatás kezdetén és a 12 hetes étrend-kiegészítést követően. A GSH értéket a
thalamusban mérték és a kreatin aránynak megfelelően számították ki. A depressziós
tüneteket a „Betegegészségügyi kérdőív” segítségével mérték.
Az omega-3 étrend-kiegészítést kapott csoporthoz képest a placebó csoport nagyobb változást mutatott, amely a depressziós tünetek súlyosbodásával társult. A súlyos depressziós tünetek megjelenése az időseknél összefügg az agy megnövekedett
GSH szintjével, amely az oxidatív stressz legfontosabb jele.
Bebizonyosodott, hogy az omega-3 étrend-kiegészítés enyhítheti az oxidatív stressz
mechanizmusokat, ezáltal előnyösen hozzájárul a depresszió megelőzéséhez.
Forrás: Duffy SL et al. The effect of 12-wk ω-3 fatty acid supplementation on in vivo
thalamus glutathione concentration in patients „at risk” for major depression. Nutrition.
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Az omega-3
zsírsavhiány jelei:
- a zsírsavhiány fizikai jelei (fokozott szomjúság, gyakori vizelet, durva
vagy száraz bőr, száraz, élettelen haj,
korpásodás, puha vagy törékeny köröm).
- gyulladások a szervezetben (ízületi
gyulladások).
- allergiás reakciók (ekcéma, asztma,
szénanátha, stb.).
- látászavarok (rossz éjszakai látás vagy
érzékenység az erős fényre, látászavarok
olvasás közben, pl. betűk és szavak úsznak vagy elmosódnak az oldalon).
- figyelemzavarok (nyugtalanság, gyenge koncentráció és nehézségek feladathelyzetben).
- túlérzékenység (különösen depressziós hajlam, túlzott hangulatingadozások
vagy indokolatlan aggodalmak).
- alvászavarok (nehézségeket okoz az
éjszakai éberség és a reggeli ébredés).
A folyamatos kutatások segítik tisztázni
a többszörösen telítetlen zsírsav-hiány indikátorainak fontosságát.

Életmód
Az ősi indiai gyógyászat választ adhat a modern kor krónikus betegségeire, azáltal, hogy egyedi megközelítéssel, testi és lelki/szellemi szinten
egyaránt kezeli azokat – állítja Alex
Hankey, egy a Massachusets of Institute of Technology-n (MIT) és a
Cambridge-i Egyetemen elméleti fizikát tanult professzor. Profes�szor Hankey még gyermekkorában
tapasztalta meg a meditáció gyógyító hatását, mikor édesanyja halála után egy mantraként ismételt
esti imádság segített neki elaludni. Később, Teréz anya élettörténetét olvasva ismerkedett meg a meditáció több szintjével, és annak
testre/szellemre gyakorolt rendkívüli hatásával.

Alex Hankey professzor

„Az emberi elme olyan – mondja Profes�szor Hankey – mint egy hatalmas óceán,
a legtöbb ember elméje pedig egy viharos
óceánhoz hasonlatos: a felszínét hullámok
fodrozzák, melyek elfedik a mélyebb vizeket. Ehhez hasonlóan az embert érő számtalan inger miatt az elménk nyugtalan, a
hatalmas szellemi potenciált rejtő mélyebb
gondolati rétegekhez pedig nem férünk
hozzá, így szellemi kapacitásunk csupán
mintegy 5-10%-át használjuk. A meditációs
technikák segítenek megnyugtatni az elmét
és elősegítik a befelé fordulást, és amint ezt
az állapotot elértük, elménk automatikusan hozzáfér a rejtett, mélyebb rétegekhez,

„Az Ayurveda által India a világ
krónikus-beteg ellátásának
központjává válhat”

és az ott rejlő tudáshoz, elmekapacitáshoz.
A mély meditáció állapotában elménk képes elengedni még a hosszú évek alatt felgyülemlett stresszt is.”
Professzor Hankey mély érdeklődéssel
fordult a védikus tudományok, a jóga és
az Ayurveda tanításai felé, és egyetemi
tanulmányaival egy időben elsajátította a Maharishi Mahesh Jógi által tanított
transzcendentális meditációs technikát,
majd oktatni is kezdte azt.
A transzcendentális meditáció oktatói
háromféle meditációs technikát különböztetnek meg, melyek az ellazultság
különböző szintjeire képesek eljuttatni az
emberi elmét. Az agyban alfa-hullámokat
generáló, legmélyebb meditációs állapotot előidéző technika olyan belső nyugalmat és ellazulást eredményez, melynek
hatására a szorongásos panaszok, és a
depresszió csökken, majd elmúlik, és ennek hatásai a jobb általános közérzetben,
fizikai állapotban is megnyilvánulnak.
„Az 1970-es években tudományos körökben is nagy érdeklődés övezte ezt a
módszert.” – mondja Professzor Hankey.
Egy francia ideggyógyász kutatni kezdte
a meditáció agyra gyakorolt hatásait, és
1978-ban egy elismert angliai kollégája, John C. Shaw bevonásával elemezni
kezdte a transzcendentális meditációs
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technika agyhullámokra gyakorolt hatását EEG-készülékkel. Az orvoscsoport
tagjai megdöbbenve tapasztalták, hogy
a meditációt végző személyeknél az EEGkészülékkel korábban csak az agy hátulsó
részében tapasztalt alfa-hullámok az agy
más részeiben is érzékelhetőek voltak. A
hullámok terjedése az agy hátulsó részéből indult, és ahogy a meditáció előrehaladt, az alfa-hullámok kiterjedtek az agy
teljes területére.
A jelenség orvosi készülékkel is jól kimutatható, bizonyítható volt tehát, és egy
a kutatók által soha korábban nem látott
felfedezésnek bizonyult. „A meditáció segítségével alvás nélkül, éber állapotban
keletkeznek alfa-hullámok az agyban,
melyek elősegítik egy nyugodt, tiszta,
érzésektől és gondolatoktól mentes állapot elérését, az elme kiürítését.” – mondja
Professzor Hankey, aki 30 éven át tanította a transzcendentális meditációs technikákat, 2002-től pedig újra a kutatásnak
szentelte életét. 2007-től a Bangalore-i
SVYASA Jóga Egyetem kutatója lett, ahol
arra keresi a válaszokat, hogy a Védákban
felhalmozott tudás hogyan segítheti a
modern tudomány egyes kihívásainak a
megoldását, ezáltal alapjaiban változtathatva meg a modern fizika, biológia és
információs technológia alapjait.

Életmód
A védikus tudományok egyedi
problémamegközelítése
A védikus tudományokról beszélve Professzor Hankey ezt mondja: „Az ősi indiai
tudományok és művészeti ágak empirikus,
tapasztalati elven működnek: a gyakorlatban is működőképesnek bizonyuló elveket
építették vissza a tudományos rendszereikbe. Ezek az elvek és gondolatok pedig minden esetben az ún. legtisztább, jógikus gondolati szintet elért személyektől eredhettek.
Professzor Hankey szerint az ősi indiai tudományok választ adhatnak egyes modern
tudományos kihívások megoldására, mivel
az adott problémát több szinten (ún. durvafizikai és finomfizikai szinten) is kezelik. A
nyugati tudományos körökben ez utóbbiról
nem vesznek tudomást, sőt, ha bizonyíték
bukkanna fel annak létezésére, úgy hajlamosak azt tagadni, figyelmen kívül hagyni. Pedig Professzor Hankey szerint éppen
ennek a finomfizikai szintnek a figyelembe
vétele ad magyarázatot a védikus tudomá-

nyok által elért egyes kimagasló sikerekre.
Professzor Hankey elmélete szerint a finomfizikai szint befolyása a durvafizikai
szint állapotára legjobban az olyan védikus
tudományágakban figyelhető meg, mint
az Ayurveda, mely a betegségek okait több
szinten keresi. Professzor Hankey egyik
tanítványa, Dr. Poornima Datey az AYUSH
gyógyászati rendszer módszereit alkalmazva több krónikus betegségre is hatékony
kezelési módszert dolgozott ki. Eredményeinek köszönhetően Professzor Hankey
szerint India lehetne pl. a krónikus vesebetegség gyógyításának központja. „Kutatásaink alapján egyértelmű, hogy az ayurvedikus
gyógyászat alapelveinek követése vezethet

csak az egészség megőrzéséhez. A kutatások
alátámasztották azt is, hogy a rendszeres jógázás számos krónikus betegség kialakulásának a kockázatát csökkenti.”
Dr. Poornima a cukorbetegség kutatására és kezelésére is újféle megközelítést
alkalmazott. A cukorbetegség kezelésére
kifejlesztett modern gyógyszerek esetében
a gyógyszertesztelésnél a fő szempont az,
hogy az éhomi és a terheléses vércukorszintet mennyire befolyásolja az adott gyógyszer. A modern gyógyszerek fejlesztésénél
középértékektől mérik a kutatók a számításaikat, míg Dr. Poornima más statisztikai
módszereket alkalmazva szélesebb rálátást
kapott az általa tesztelt ayurvedikus szerek
hatékonyságára. „E természetes készítmények csupán olyan mértékben módosították a vércukorszintet, ahogy arra az egyedi
esetekben szükség volt.”
Professzor Hankey szerint a jóga és az
Ayurveda mellett a védikus szertartások és
imádságok gyakorlása a finomfizikai szinten keresztül szintén képes befolyásolni
mind az egyén, mind a társadalom jóllétét
és hangulatát.

ságát is egyre növekvő számú tudományos
kísérlet bizonyítja. „Még több kutatásra lenne szükség a jóga tudatosságot növelő és
energetizáló hatásával kapcsolatban. De
nem szabad elfeledkezni az indiai ételekről,
a bennük lévő gyógyító hatású fűszerekről
sem.”- mondja Professzor Hankey. „Az indiai
konyha egyre népszerűbb világszerte, és ez
segíti az indiai kultúra más elemeinek megismertetését is.”
Professzor Hankey a mai napig tartja a
kapcsolatot az MIT és a Cambridge-i Egyetemről ismert kollégáival, így a Nobel-díjas
Brian David Josephsonnal, valamint a Trinity
College több tagjával, akikkel rendszeresen
egyeztetnek tudományos munkájukkal, és
közös kutatási lehetőségekkel kapcsolatban. A Trinity College vezetője, a szintén Nobel-díjas Sir Greg Winter is elismeri és nagyra tartja Professzor Hankeynek az Ayurveda
és a jóga terén végzett kutatásait.

A védikus tudás
közkincsé tétele

„A védikus tudás közkincsé válhatna –
mondja Professzor Hankey – amennyiben
sikerül a világgal megismertetni a tudományosan bizonyított gyakorlati eredményeit.”
A jóga már világszerte elismert módszer;
eredményeit randomizált klinikai kísérletekkel is bizonyította a világ több neves kutatóintézete, mint pl. a Harvard Egyetem, de az
Ayurveda gyógyászati rendszer hatékony-
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A cikksorozat célja az, hogy ábécé sorrendben
végigvegye a testi-lelki betegségeket, valamint
természetes gyógymódokat mutasson be.

Idegfájdalom
Váradi Tibor

Az idegfájdalom – orvosi kifejezéssel
élve neuralgia – rendkívül kellemetlen
panasz, melynek hátterében számos ok
meghúzódhat. Legjellegzetesebb tünete
az erős, sokszor villámcsapásszerű, bénító
fájdalom. Az érintett területen bizsergés
is felléphet, az érzékelés eltompulásával.
Az éles idegfájdalmat gyakran kíséri a
gócpontból induló kisugárzó fájdalom
vagy zsibbadás is. Az érintett ideghez
tartozó izomzat tónusa gyengül, ami akár
bénultságig is fokozódhat. Sok esetben
társul idegyulladással – ilyenkor a fájdalom kevésbé heves, ugyanakkor szinte
folyamatosan fennáll.
Idegfájdalom esetén is törekednünk
kell a háttérben húzódó ok megtalálására, és lehetőség szerint annak megszüntetésére. Egyik igen gyakori probléma lehet az elmérgeződés, melynek
során a máj és a vese nem képes az anyagcsere melléktermékeit maradéktalanul eltávolítani. Ennek következtében a méreganyagok felhalmozódnak a szervezetben,
kiváltva az idegek gyulladását és ezáltal a
fájdalmat.
Az esetek egy részében fertőzés okozza a panaszokat, ha a fertőzést előidéző
kórokozó olyan toxinokat termel, amely
megterheli az idegrendszert. Ilyen például a viszonylag sűrűn előforduló övsömör,
melyet a bárányhimlőért is felelős úgynevezett herpes zoster vírus ideggyulladást
okozó hatásának tudhatunk be. A hosszú
ideje fennálló és mással nem magyarázható tünetek esetében a góckutatás mindenképpen ajánlott!
Szintén gyakran megfigyelhető idegfájdalom nehézfém-terheltség, valamint
bizonyos hiánybetegségek esetén. Ez
utóbbi alatt elsősorban vitaminhiányt
(leggyakrabban B1- és B2-hiányt), vagy
nyomelemhiányt kell érteni. Alkoholizmus talaján is kialakulhat, mert az alkohol

kimossa a szervezetből az idegrendszer
megfelelő működéséhez szükséges B-vitaminokat.
Igen közismert az V. agyideg fájdalma,
az arcidegzsába, mely a homlok, az orca
vagy az áll területén rohamokban fellépő
heves fájdalommal járó kórkép. Neuralgia
társulhat különféle anyagcsere-betegségek mellé is, mint amilyen a cukorbetegség vagy a köszvény.
Sűrűn előfordul porckorongsérv szövődményeként, mivel a kitüremkedő
porckorong nyomja az ideget, és ezáltal
fájdalmat, zsibbadást, bizonyos esetekben akár bénulást is okoz. Egyéb okból
fellépő külső fizikai hatás, például az idegek sérülésével járó baleset is képes heves idegfájdalmat kiváltani.

Természetes gyógymódok
idegfájdalom esetén
Az idegfájdalmak esetében a holisztikus gyógyászat kifejezetten a növényi
étrendet javasolja, ugyanis az állati eredetű ételek számtalan olyan anyagot
tartalmaznak, melyek tovább szennyezik
a testet és az idegrendszert, és amelyek
kiürítése többletterhet ró a szervezetre.
Elsősorban a lúgosító hatású élelmiszerek fogyasztása javasolt, ezek ugyanis
támogatják az öntisztító mechanizmusok
beindulását. Ilyen például a zöldségek
többsége és a csírák.
Hasonlóképpen segíti a gyulladást
okozó toxinoktól való megszabadulást
a pár napos böjt vagy a gyümölcskúra
alkalmazása is, különösen, ha komolyabb,
súlyosabb betegség áll a fájdalom hátterében, mint például az övsömör vagy az
arcidegzsába. Amennyiben egyikre sem
tudja rávenni magát az ember, akkor a
könnyű és egészséges étrend mellett alkalmazható háromhetes citromkúrával
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érdemes megpróbálkoznia. (Váradi Tibor
– Az egészséges életmód alapjai kiadvány
1. részében található a böjt, tisztítókúrák,
citromkúra leírása.)
Az idegrendszer működéséhez nélkülözhetetlen B-vitamin, elsősorban a B1és a B2-vitamin pótlása is jótékony hatású. Erre szolgál például a sörélesztőkúra,
vagy az olyan, B-vitaminokban gazdag
élelmiszerek fogyasztása, mint például
az olajos magvak, a búza, a búzacsíra, a
gesztenye, a paradicsom, az uborka, a sárgarépa, a kukorica, a burgonya, a saláta és
a káposzta.
A panaszok nagyon gyakran gerinceredetűek, ezért a kiropraktika jó módszer
lehet a blokkok megkeresésére és megszüntetésére. Hatásos lehet továbbá az
akupunktúra vagy az akupresszúra alkalmazása is. Reflexológiával pedig a napfonat területét, a gerinczónát, a bél- és
nyirokrendszer zónáit és azt a területet
érdemes átmasszírozni, ahol a fájdalom
jelentkezett.
Homeopátiás kezeléssel az orbáncfűből készült Hypericum az elsőként
választandó szer. Amennyiben sérülés
játszott közre a fájdalom létrejöttében,
akkor Aconitum vagy Arnica is alkalmazható, gerincbetegségekhez társuló idegfájdalom esetében pedig a Nux vomica,
a Rhus toxicodendron és az Arnica együttes alkalmazása (köztük 15 perc szünetet
tartva) hozza meg a kívánt eredményt,
vagyis a fájdalom enyhülését. Valamennyi
esetben D12-es vagy C9-es hígításban vegyünk be 3×5 golyót. Nagyon fontos figyelembe venni, hogy az erős illóolajok megzavarják a homeopátiás szerek hatását,
ezért legalább egy óra teljen el a szer bevétele és az illóolajok alkalmazása között!
Az idegfájdalmakat nagyon jól lehet
enyhíteni hidroterápiával, vagyis a víz

Öngyógyítás abc-je
gyógyító célú alkalmazásával. Ezek közül is az egyik leghatékonyabb eljárás az
ecetes vizes lemosás. Ennek kivitelezése
úgy történik, hogy alkalmanként 1 evőkanál bio almaecetet 2 dl vízben elkeverünk,
és ezzel az oldattal mossuk le az egész
testünket. A naponta többször is ismételhető eljárás a bőrön keresztüli méregtelenítést segíti elő, ezért fontos, hogy ne csak
az érintett területet, hanem az egész testfelületet lemossuk. Szintén jó eredményt
érhetünk el hideg-meleg váltózuhany alkalmazásával. Ez esetben választhatunk,
hogy teljes testünkön vagy csak a fájdalommal érintett területen alkalmazzuk. A
beteg testrész változó hőmérsékletű pakolással való burkolása is jól enyhítheti a
fájdalmat, hasonlóképpen a rövid hideg
leöntések és a szintén rövid hideg fürdők is. Gyógyfürdők közül pedig a magas
kéntartalmú vizek hatnak gyógyítóan az
idegfájdalomra. A hidroterápiához hasonlóan jótékony hatású a fájó testrész lég- és
napfürdőztetése is.
Minthogy az idegfájdalom az esetek
többségében nagyon erős, heves fájdalom, ezért érdemes hosszabban áttekinte-

ni a tünetek enyhítését célzó, külsőleg
bevethető természetes gyógymódokat, amelyek azonban nem alkalmasak az
okok megszüntetésére.
Számos külsőleg bevethető természetes gyógymódot ismerünk. Ezek közül legfontosabbak a kámforos vagy a
mentatartalmú krémek és kenőcsök, az
eukaliptuszolaj, az iszap- vagy a gőzpakolás, a Shakti balzsam vagy különféle
illóolajok, például az orbáncfűolaj, a rozmaringolaj, illetve az erdei fenyő, a lucfenyő vagy a sisakvirág olaja. Érdemes bevetni a kapszaicintartalmú krémeket. A
kapszaicin az a vegyület, amitől a paprikát
vagy a csilit csípősnek érezzük. Az ilyen
krém a fájó ideg környezetének átmelegítésével, keringésének felpezsdítésével jótékonyan és hosszú időre enyhíti a fájdalmat. Sérült, gyulladt bőrön azonban nem
szabad alkalmazni, és nagy melegben is
csak óvatosan! Idegfájdalom esetében a
zab is régóta használatos gyógyhatású
növény. A kívánt hatás eléréséhez 100
gramm zabszalmát kell 2 liter vízzel 30
percig főzni, majd leszűrve leönteni és a
beteg fürdővizéhez önteni.
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Tüneti kezelésre nagyon alkalmas még
az elektroterápia bevetése is, például
TENS-készülék alkalmazásával. Ásványok
közül pedig a fájó testrész jádekővel való
átdörzsölése hozhat enyhülést.
Az idegfájdalom lelki hátterének kulcsa
az agresszió témája. A tünet valamilyen
megoldatlan, égető konfliktusra, vagy
éppen elfojtott haragra utal. Keresni kell,
hogy ez milyen életterületen aktuális a
panaszok jelentkezésekor. A legfontosabb megválaszolandó kérdés az, hogy
eredetileg kinek szántam azt a fájdalmat,
ami végül nálam jelentkezett. Fontos feladat, hogy megtanuljunk segítséget kérni, és ne meneküljünk el a konfliktusok
elől. Amíg megtaláljuk személyre szabott
válaszainkat és megoldásainkat, addig
is segítséget jelenthet az alábbi pozitív
megerősítés, amit érdemes naponta 1015 alkalommal elmondani: „Könnyedén
és boldogan adok és kapok.”
Váradi
Tibor
és
a
Napfényes
Gyógyközpont munkatársai
A felhasznált irodalom a szerkesztőségben elérhető.

Egészség

A bőrrák egyre
gyakoribb betegség
Előfordulásának drasztikus növekedése egyértelműen összefüggésben van
a környezeti tényezőkkel, a Nap ultraibolya sugárzásának erősödésével, a
környezeti ártalmak fokozódásával. Nagy ellentmondás húzódik abban,
hogy sokan éppen az egészségesség szimbólumának tartják az állandó
barnaságot, holott groteszk módon ezzel – a túlzott napozással és szoláriumozással – éppen a súlyos betegségek kialakulásának nőhet a kockázata.

Kit veszélyeztet a bőrrák?
Bőrrák gyakorlatilag bárkinél kialakulhat. Egyes fajtáinál ugyan megfigyelhető
például életkor szerinti gyakoriságváltozás, de jellemzően mindenki veszélyeztetett – különösen azok, akik munkájuk
révén – vagy önszántukból – sokat tartózkodnak a napon vagy túlzásba viszik
a szoláriumozást. Bőrrákok férfiaknál és
nőknél egyaránt előfordulnak. A bőrrákok egyes válfajai jóindulatúak, ám több,
rendkívül gyorsan terjedő, s az időbeli felismerés és kezelés nélkül rendkívül hamar
halálhoz vezető bőrrák is létezik, ezek közül a leggyakoribb a melanóma.
Fontos az, hogy odafigyeljük a figyelmeztető jelekre, különösképpen az anyajegyekre, esetleges változásaikra. Rossz jel
az is, ha bőrünkön olyan növedék alakul
ki, ami fokozatosan vagy hirtelen növekedésnek indul, felszínén többször leváló
pörk képződik, az elváltozás kisebesedik.
A tünetek észlelésekor feltétlenül és halogatás nélkül bőrgyógyászhoz kell fordulni.
Az orvos az esetek többségében ugyan
jóindulatú elváltozást fog diagnosztizálni,
ám nem szabad kockáztatni: ha a betegség mégis rosszindulatú, az rendkívül hamar átterjed más szervekre, s beavatkozás
nélkül a folyamat visszafordíthatatlanná,
kontrollálhatatlanná válik.

Kockázati tényezők:
– fokozott ultraibolya sugárzás,
– fehér bőr, kék szem, szőke haj,
– irritáció, a bőr többszöri sérülése,
– 5 milliméternél nagyobb, szabálytalan pigmentációjú, szabálytalan szélű
anyajegyek,

– az anyajegyek nagy száma,
– korábbi bőrrák előfordulása a szűkebb vagy tágabb rokonságban
Divatos a barna bőr: amíg korábbi korszakokban a fehér bőr volt a jólét és előkelőség jelzője, addig ezt szerepet ma a
természetesen vagy mesterségesen barna bőr tölti be. Ennek érdekében egyre
inkább elterjedtté vált a szolárium és a
napozás.
Az ultraibolya sugarak közül különösen
veszélyes a rövidebb hullámhosszúságú
UV B sugár, ami a felhámig hatol, rövid
távú hatása a napozás után pár órával
jelentkezik bőrpír, gyulladás, felhólyagosodás és hámlás formájában. Az UV B sugarak károsítják a sejtmagban lévő DNS-t,
ezáltal okozhatnak bőrrákot, ráadásul az
ózonréteg vékonyodásával a rákkeltő UV
B sugárzás még nagyobb mértékben éri
a bőrt.
A mesterséges UV A sugárzást is kibocsátó szoláriumokról kiderült, hogy a
fénycsövek kis mértékben UV B sugárzást
is kibocsátanak, ezért megdőlni látszik az
a teória, hogy a szolárium nem okoz bőrrákot.

Figyelmeztető jelek:
– viszkető anyajegy, növekedésnek induló, színét megváltoztató, esetleg szürkéssé, feketévé, egyenetlen színezetűvé váló
anyajegy,
– megváltozik az anyajegy felszíne,
kitüremkedik, megvastagszik, formája
aszimmetrikus lesz, az anyajegyen belül
világos foltok jelentkeznek,
– a kisebesedő, vérző anyajegy már előrehaladottabb betegséget jelezhet.
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Actinica ® Lotion
Ezt a terméket a svájci kutatók kifejezetten bőrrák megelőző állapotokra fejlesztették ki pl.
keratózis vagy a nem melanóma
típusú bőrdaganatokra.

Azok, akik rengeteget, hónapokat, éveket dolgoztak szabadban
kitéve bőrüket a nap UV-sugarainak kifejezetten ajánljuk, hogy
használják a krémet, mert náluk
nagy valószínűséggel fog kifejlődni a keratózis ami egy rákmegelőző állapot.
Ez a krém akkor is megvédi a
bőrt a rák kialakulásától, ha már
kialakult a rákmegelőző állapot
Elég napi egyszeri felvitel a bőrre
és hatékonyan véd egész nap.
Klinikailag bizonyított, hogy az
egyetlen krém, amely megelőzi a
bőrrákot. Használata egyszerű,
nem tartalmaz semmilyen allergén adalékot.

www.dreletero.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803

Zöld megoldások

Hashajtás: Természetesen, gyógynövényekkel!
Tombol a nyár - utazunk, nyaralunk,
jókat vacsorázunk, és a röpke szabadságot szeretnénk gondtalanul
tölteni… Ilyenkor sokan megtapasztalják a székrekedés kellemetlen tüneteit, melyek könnyen elkerülhetők, ha az „útipatikába” előrelátóan
enyhe hashajtó is kerül. Ha a mesterséges összetevők helyett inkább
a természetes, mégis megbízható megoldásokat keresi, próbálja ki
a gyógynövény alapú Darmpflege
tablettát, melynek eredményességét több évtizedes felhasználási tapasztalat és szakirodalmi adatok támasztják alá.
A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású Darmpflege természetes hatóanyagai, a kutyabengekéreg, a szennalevél, az aloe, a torma és a fokhagyma, jól
ismert tradicionális gyógynövények. A
megkönnyebbüléssel járó biztos eredményt a gyógynövények antrakinonhatóanyaga két módon is biztosítja:
egyrészt a vastagbél falában lévő izmok
működését ösztönzi, javítva ezzel bélmozgást, másrészt serkenti a szekréciós
folyamatokat (vizet szív a vastagbélbe),
ezzel lágyítja a székletet. A Darmpflegét
ajánlott 1-2 hétig kúraszerűen alkalmazni bélrenyheség, székrekedés és
emésztési zavarok esetén. Akár már 12
éves kor felett szedhető, de nem javasolt várandós és szoptatós anyák számára. A termék egészségpénztári számlára
elszámolható.
A székrekedés akkor okoz nagyobb
gondot, ha a probléma tartós vagy vis�szatérően jelentkezik.
A székrekedés általában nem veszélyes,
az étrend módosítása és a testmozgás
egyszerűen és gyorsan megoldja a panaszokat. A székrekedés okai nagyon sokfélék lehetnek:
- bélmozgás lanyhulása a mozgásszegény életmód, ágyhoz kötöttség hatására
- hormonális (endokrin) megbetegedések, melyek a belekre is hatnak pl.: csök-

kent pajzsmirigy-működés, a
mellékpajzsmirigy-túlműködés, hasnyálmirigy betegségei, cukorbetegség
- idegrendszeri és egyéb
betegségek, pl.: Parkinsonkór,
agyér-elmeszesedés,
sclerosis multiplex, aranyér
- székelési inger elnyomása gyermekkorban, majd a felnőttek rohanó, szorongó, stresszes életmódja
- lelki okok, a megváltozott, szokatlan
környezet hatása
- időskorban a hasizmok gyengülése és
a helytelen táplálkozás miatt
- várandós nőknél a baba akadályozhatja a bélmozgásokat, ill. megváltozik a
hormonális működés
- gyógyszermellékhatás (pl.: antidepresszánsok, altatók, nyugtatók, vasvegyületek…)
Manapság rengeteg hashajtó közül választhatunk, azonban nem árt tudnunk,
hogy hosszútávon különböző hashajtók
szedése hozzászokást és bélrenyheséget
okozhat. Ezért a hashajtókat mindig csak
kúraszerűen használjuk és tartsuk be a
terméktájékoztatóban található alkalmazási javallatokat!
A székrekedés-probléma megoldására
az első lépések között mindig a helyes
étrend és az egészséges táplálkozási szokások fokozatos bevezetése szerepeljen, a
napi ötszöri, de egyszerre kis mennyiségű
étkezés.
Kerüljük a bélmozgást lassító ételeket,
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sajnos ezek közé tartoznak a kakaó, a
csokoládé és a finom kiőrlésű lisztes termékek is. Gondoskodjunk a bőséges folyadékfogyasztásról. És nem lehet eleget
hangsúlyozni a rendszeres testmozgás
fontosságát! Gyalogoljunk, sportoljunk,
kiránduljunk vagy sétáljunk minél gyakrabban!

A székrekedést a Darmpflege
megoldja!
A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA
EL ABETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Magyarországon forgalmazza:

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

Ajánló
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Életmód

A PHITALIZER éltető ereje
Oxigénnel teli frissítő forrásvíz a csapból

A Phitalizer a víz-revitalizálók csúcskategóriáját képviseli, az általa kapott víz egy alpesi forrás frissességét nyújtja
fenntartási költségek nélkül! A vásárlók visszajelzései mindezt megerősítik.
„...Régóta nem láttam ilyen gyönyörűséges tiszta vizet tele buborékokkal. Forrásvizet hurcolásztunk ez idáig. Már az
sem tetszett, hogy nehéz, és kicsit kanna
íze van egy idő után. Egy külön program
a beszerzése. Ez a kis „cső” pedig mindezt teljes mértékben helyettesíti. Ennyi
buborékot egyáltalán nem tapasztaltam
az említett forrásvízben, és egy idő után
elég állott lett az íze. Most egyszerűen
kinyitom a csapot és jobb víz jön belőle, mint amiért eddig oda voltunk. Friss,
oxigéndús és imádja a testünk. A vízvezetékre szereltük, így fürdeni is tudunk ebben a szuper természetes vízben. A fürdés
a másik csoda számunkra, kellemes, lágy,
selymes, és tényleg sokkal tükröződőbb
mint bármilyen víz eddig. Imádjuk csak
nézni miközben a kádba merülünk. Egészen más közeg a megszokottnál. Tiszta és
friss, csak ismételni tudom...”
„...Hát a várakozásokon felüli. Egy hete
üzemeltük be és már a lábam vizesedése
alább hagyott… Az íze nagyon finom és

frissítő hatású, sokat iszunk azóta belőle,
mert kívánja a testünk. A mosogató alá
betekerhető változat nagyon praktikus,
mert nem is látszik...”
„...A növényzet láthatóan meghálálja,
minden csak úgy zöldell, burjánzik. Az
öntözőrendszerre is rá lett kötve és csodálatos azt az esőillatot érezni, amikor
megindul az öntözés. A friss eső illata
mindig magával ragadott. Visszatérve a
személyes tapasztalatokra, a Phitalizer víz
íze számomra a világon a legjobb azok
közül, amiket megtapasztaltam. Egy igazi íz, nincs benne kompromisszum. Nem
érzek mellékízt, egyszerűen csak a tiszta,
üdítően friss, kis buborékokkal teli szép
tiszta csillogó vizet. - az ember úgy érzi,
mintha tényleg egy forrásból merítette
volna. Öröm vele arcot mosni… Különös
látvány a kádban, valami más, mint amit
eddig láttam. Olyan különleges a felülete
és a hullámzása, minden olyan rendezett,
kristályos, csillogó... A kis veteményes
kertemben is alkalmazom, és látni, hogy
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ropogósabbak és tartósabbak lettek a
zöldségek. Tapasztalataim szerint tényleg
ez a revitalizálók csúcsa, mert mindegyik
termékük nagyon jó, de ez valami külön
extrával bír...”
„...A hajam általánosságban rugalmasabb és göndörebb lett, a bőrviszketés
megszűnt. A víz íze egyszerűen finom és
tényleg van benne buborék. Főtt ételek
ízletesek, tovább elállnak, így nem megy
pocsékba belőle. Tészták rugalmasabbak,
sokáig nem romlanak. Csak azt mondhatom sok a pozitív változás, érdemes volt
megvenni...”

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

Életmód

Mit tehetünk, ha dagad a bokánk?
Bárkinél jelentkezhet ez a kellemetlen jelenség.
Mi az oka, és mit tehetünk ellene?
A gyenge véna érfala kitágul, folyadékot ereszt át, az bekerül a környező szövetekbe, és ilyenkor bedagad a láb. Lelassul
a keringési folyamat, a vér pang a lábszárban, ami trombózisveszélyt hordoz. Minél
sűrűbb a vér, annál könnyebben képződnek a vérrögök.
TANÁCSOK:
1. Hideg lábzuhany reggelente a lábfejtől a combig. Először a láb külső, majd a
belső felén. A hideg hatására összeszűkülnek a vénák, gyorsabban folyik bennük a
vér.
2. Soha ne tegyük ki napsütésnek, mert
a meleg tágítja a vénákat.
3. Hosszú utazásnál mindig tartsunk
pihenőket és sétáljunk. Egyébként is gyalogoljunk sokat, de jó az is, ha kerékpáro-

zunk. A vénák jelentős része az izmok között halad,
mozgásszegény életmód
esetén ezeknek a pumpafunkciója hiányzik a megfelelő vérkeringéshez és
ezért dagad könnyebben
a sokat ülők vagy állók
lába.
A hosszú ülést vagy állást mindenképpen szakítsuk meg időnként húsz lábujjhegyre
emelkedéssel.
4. Fogyasszunk sok folyadékot, hogy a
vérünk ne sűrűsödjön be.
5. Este feküdjünk a padlóra, és a lábunkat emeljük fel, csináljunk gyertyát! Ha úgy
könnyebb, támasszuk a lábunkat a falhoz.
Legalább tíz percig tartson ez a póz!

6. Amikor csak lehet, polcoljuk fel a lábakat.
7. A vízhajtó gyógyszerek helyett inkább a kíméletesebb módot válasszuk,
igyunk vízhajtó teákat: pongyolapitypang
gyökér, bodza, csalán, cseresznyeszár, boróka, zsurlófű, petrezselyem, illetve céklatea hibiszkusszal és csipkebogyóval.

Ezért görcsöl be a vádlink
éjszakánként
Nagyon kellemetlen, ezért fontos,
hogy tudjuk, mi van a hátterében, és mit
lehet tenni, ha jelentkezik a fájdalom.
Éjszakai lábgörcsre hajlamosít, ha helytelen testhelyzetben ül, ha mozgásszegény életmódot folytat, ha hosszú órákat
álldogál nap mint nap, ha túlerőlteti a
vádli izmait.
Előidézheti komoly egészségügyi probléma is, mint például kiszáradás, alkoholizmus,
cukorbetegség, lúdtalp vagy Parkinson kór.
Ilyen esetekben a kiváltó ok kezelésével az
éjszakai lábgörcs a múlté lesz.

6 tipp, hogy ne görcsölj
• Lefekvés előtt végezz néhány nyújtó
gyakorlatot (például feszítsd vissza lábfejed, majd lazítsd el).
• Vegyél forró, relaxáló fürdőt lefekvés
előtt, ami ellazítja az izmokat.
• Viselj kényelmes, ergonomikus cipőt,
a magassarkút felejtsd el.
• A vadgesztenye serkenti a vérkeringést, így az ilyen típusú krém használata
segíthet a megelőzésben.

• Növeld a magnézium- és a káliumbevitelt, mert ezek hiánya is okozhat visszatérő görcsöket.
• Mozogj többet, erősítsd a lábizmokat.
Ez az azonnali gyógyír: Masszírozd a
fájó részt finom, körkörös mozdulatokkal.
Ha kissé enyhült a görcs, kelj fel, próbálj
meg sétálni, rázogasd a lábad: ez serkenti
a véráramlást.
Ha már elviselhető a fájdalom, nyújtott
ülésben fogd meg a lábfejed és feszítsd
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vissza – először rosszabb, de amikor elengeded, a fájdalom egy csapásra eltűnik.
Habár legtöbbször a vádli görcsöl be,
a görcs jelentkezhet a lábfejben vagy a
combban is. A fájdalom rendszerint néhány másodpercig tart, de elhúzódhat
akár percekig is.
Ha legbékésebb álmodból arra riadsz,
hogy hirtelen görcsbe rándul a vádlid,
biztos szeretnéd tudni, mi az oka. Ahogy
azt is, hogyan szabadulhatsz meg a fájdalomtól azonnal.

Zöld megoldások

Takarítás a konyhában
A háziasszonyok tudják, nem mindegy, hogy vegyszereket alkalmaznak vagy környezetbarát tisztítószereket. Sokan küzdenek különféle
bőrproblémákkal, szárad a kezük,
viszket a bőrük, ekcéma merül fel,
adott esetben a köröm is töredezik,
nem utolsó sorban belélegzik a sok
vegyszer által kibocsájtott káros gázokat, melynek komoly egészségi
következménnyel járhatnak. Mit tegyünk? Mivel érdemes helyettesíteni
a vegyszereket? Ebben próbálok segítséget nyújtani:
Kezdjük a konyhával: Naponta több alkalommal mosogatunk, aztán megtisztítjuk a
tűzhelyet, időnként a sütőt, továbbá nagytakarításkor lemossuk a csempét, rendszeresen felmosunk, aztán ablakot is tisztítunk,
a konyhabútorokat áttöröljük, mind-mind
más tisztítószert alkalmazva. Hűha, de sok
feladat van, és mennyi időt vesz igénybe!
Nem mindegy, hogy ez a rengeteg tisztítószer mennyibe kerül és mennyi helyet
foglal el! Ezekre a kérdésekre javaslok igen
gazdaságos, környezetbarát, időtakarékos
megoldást. Mi is lenne az?
A mosogatással kezdve, a NeoLife LDC
ilyekor a nagy hőségben a zsíros szennyeződéseket is képes letisztítani, ráadásul
hideg vízzel, úgy, hogy az edények, poharak vegyszermentesen és cseppmentesen
száradnak meg, és a kezet is maximálisan
kíméli, hiszen kókuszolaj derivátumot tartalmaz, nagyon kellemes narancs illata
van, még a lefolyót is teljesen megtisztítja
a zsíros lerakódásoktól.
A mosogatószivacs és a törlőkendő
használat után ott marad nedvesen, és ekkor szaporodnak el a baktériumok, ezért a
legszennyezettebb hely a konyhában a
mosogató és környéke. Célszerű minden
este az utolsó mosogatás után a lefolyót, a szivacsot, valamit, a törlőkendőt a
Disinfectant nevű, ANTSZ által nyilvántartott fertőtlenítőszerrel befújni, majd
hagyni megszáradni. Ez a fertőtlenítő szer

is környezetbarát, nem árt a bőrnek, viszont 99%-ban elpusztít minden baktériumot, gombákat.
Ezeket a tisztítószereket bizalommal
ajánlom rendszeres használatra, ugyanis,
a mosogatószer 1 literes kiszerelésben
kapható, melyből 5 l hígított mosogatószert nyerünk, viszont csak egy 1l-es flakon lapul a polcon, de még használható
többek között kézi mosáshoz is, folyékony
szappanként is, és még sorolhatnám.
A Disinfectant fertőtlenítő még gazdaságosabb, mert 1/100 hígításban alkalmazzuk a háztartásban, így az 1 l-es flakonból 110l fertőtlenítőt nyerünk, (ipari
célra igény szerint hígítjuk). A konyhán kívül fertőtlenítjük a WC-t, a fürdőszobában
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a kádat, kézmosót, továbbá mosáskor a
fehérneműt, a kilincseket, a kapcsolókat,
távirányítókat, telefonokat, klaviatúrát,
stb. Figyelem! A felsorolt feladatok elvégzéséhez plusz egy 1l-es flakon kerül a
polcra, mely rendszeres használat mellett
is egy évig elegendő.
Remélem kellően felkeltettem tisztaságra és higiéniára igényes háziasszonyok
figyelmét, most, hogy ragyog a mosogató, egyéb ötleteimről következő írásomban olvashatnak.
Király Vilma
A cikkben szereplő termékeket
megrendelheti webáruházamban:
http://www.munka-szorakozas.hu

Ajánló
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Recept

Így rakhatjuk el a paradicsomot télire
Jó lenne télen az igazi ízekkel teli paradicsomot
enni a boltokban kapható ízetlen, üvegházakban érlelt helyett. Ezzel a módszerrel megőrizhetjük a nyár ízeit.

Hozzávalók
egy 3 literes befőttesüveg,
3 - 4 kg paradicsom,
1 db paprika,
3 - 4 gerezd fokhagyma,
8 - 10 szál friss petrezselyem,
1 evőkanál só,
1 evőkanál ecet.
1. Válasszunk szép érett paradicsomokat, figyeljünk rá, hogy ne legyenek repedezettek és túlságosan puhák.
2. A befőttesüvegeket sterilizáljuk.
Mossunk meg minden hozzávalót, majd
rakjuk bele őket a befőttesüvegbe.
3. Az üveg aljára tegyünk 1 - 2 gerezd
meghámozott fokhagymát, 5 - 6 szál pet-

rezselymet, majd rakjuk rá a paradicsomokat, ismét 1 - 2 gerezd fokhagymát
tegyünk a paradicsomra és 3 - 4 szál petrezselymet.
4. Szeleteljük fel a paprikát és ezt is tegyük a tetejére (tehetjük a befőttesüveg
aljára is).
5. Forraljunk vizet és öntsük rá a paradi-

csomra (annyi vízre van szükség, amen�nyi ellepi), hagyjuk állni 5 percet, majd
öntsük le róla egy edénybe és főzzük fel
ismét.
6. Időközben tegyük a befőttesüvegbe
a cukrot, a sót és az ecetet is. Öntsük rá
ismét a forró vizet, zárjuk le az üveget és
takarjuk le egy meleg paplannal.

Kovászos uborka kenyér nélkül, hagymával és sárgarépával
A nyár legjobb étele a kovászos uborka.Főleg ha így csinálod.

Hozzávalók 1 üvegbe:
6-10 uborka (mérettől függően)
1 kisebb sárgarépa
1 kisebb hagyma
2-3 cikk fokhagyma
kapor
1 teáskanál só
2 teáskanál cukor
45 ml 9%-os ecet
1. áztassuk az uborkákat 4-5 órára vízbe
2. mossuk ki a befőttesüveget.
3. Helyezzük az aljára a karikára vágott
sárgarépát, a fokhagymákat, 1 kaporágat
és a karikára vágott hagymákat
3. vágjuk le az uborkák végeit és állítsuk
egymás mellé őket minél szorosabban
4. szórjuk az üvegbe a cukrot, és a sót,
majd öntsük rá az ecetet és a hideg vizet.

5. állítsuk
az üvegeket
egy nagyobb
tálba, majd
öntsünk annyi vizet, hogy háromnegyedig ellepje az üvegeket.
7. Tegyük oda a tűzhelyre, és addig főzzük, míg az üvegben levő víz elkezd forrni.
Ez kb. 3 perc.
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6. Ezután gyorsan fedjük le az üvegeket,
és takarjuk le egy vastag takaróval, vagy
paplannal.
7. Hagyjuk így 1-2 napon keresztül, és
máris fogyaszthatjuk.

Kertészkedjünk

Kiút a kerti vegyszerezésből
Levéltetvek, lóbogarak, vakondok állandó pusztítása a kertben. Miért van mindez?
„Régen minden jobb volt…” kezdődik a jól ismert mondás, amit
a Kertbarátok a saját bőrükön is
megtapasztalhattak az elmúlt
évtizedekben.
Az 1900-as évekig, amikor még a mezőgazdaságban nem volt ilyen fokú gépesítés és műtárgyázás, kemény munkával
szépen termett a magyar ugar. Aztán,
ahogy egyre könnyebb lett a művelés
a technológiának köszönhetően, meredeken elkezdtek csökkenni a hozamok,
ezért a fejlesztések fókusza a tápanyagpótlás lett. Így született meg a műtrágyák
széles skálája, amelyeket gondolkozás
nélkül szórt mindenki a konyhakerttől a
hatalmas szántókig.
A termés egyre több lett, ismét boldog
volt az ember.
Amíg az első nagy halpusztulások be
nem következtek. Majd a földek is megint
kimerültek, egyre kisebb hozam, többféle
betegség sújtotta a mezőgazdaságot és a
hobbikertészkedőket is.
Alig 50-60 év elég volt, hogy teljesen
kiszipolyozzuk a talajt. Túlhajtottuk az
egy-egy nyomelemet tartalmazó műtrágyákkal, és egy csomó veszélyes anyagot
juttatunk ki a környezetünkbe nitrátok,
nitritek és vegyszerek formájában, amelyek a szántóföldekből a talajvizekbe mosódva minden élő vízbe eljutottak.
Olyan ez, mint az energiaital. Egy idő
után már teljesen hatástalan a kimerült
szervezetnek, hiába van benne vitamin, cukor és koffein… az immunrendszerünk egyszerűen feladja, és egyre fogékonyabbak
leszünk a betegségekre, leépülünk, pedig
éppen élénkítenie, erősítenie kellene.
A talaj ugyanígy működik. Amikor kiszipolyozzuk és megborítjuk a természetes
egyensúlyt, elkezd vegetálni vagy rosszabb
esetben teljesen terméketlenné válik.
Ez pedig magával hozza, hogy állandóan gombásodik, a növények sorvadnak,
tele van pajorokkal, lótücskökkel, és egyre
több vakond túrja.

Mit jelent, hogy felborul
a talajélet egyensúlya?

Azt, hogy a talajban a jó mikroorganizmusok mennyisége drasztikusan lecsökken (ezek gondoskodnak a tápanyag
körforgásról, a talaj védekezőképességéről), és elszaporodnak az úgynevezett
patogének. Ahogy a nevük is mutatja,
ezek az életellenes mikroorganizmusok
gátolják a természetes tápanyagkörforgást, elzárják a növények gyökereit a víztől, tápláléktól és táptalajt nyújtanak a
kórokozók számára.
Az egyetlen hosszútávú és fenntartható megoldás, ha a természetes talajélet egyensúlyt visszaállítjuk. Ehhez a
földbe vissza kell juttatni azokat a jó mikroorganizmusokat, amelyeket kiirtottunk
a műtrágyázással és az állandó vegyszerezéssel.
Kutatóbarátommal, Szabó Istvánnal
évek óta dolgozunk ezen a problémán,
és idén végre bemutatkozott az Esstence
termékcsaládunk, ami a kiskertek jellemző problémáira nyújt hathatós megoldást
(pl. a rovarok, a gyep gombásodása vagy
a kerti vizek algásodása ellen).
A technológia alapja, hogy azokat a
bizonyos jó mikroorganizmusokat, amelyek a talajélet egyensúlyából most hiányoznak, egy speciális gilisztahumuszban
szaporítjuk. A szokásos mikrobiológiai
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szerekkel szemben ezek az alkotók ellenállóbbak, hiszen természetes, a talajhoz
hasonló környezetben fejlődnek és nem
kémcsövekben.
Rendszeres használatuk az adott probléma kezelésén túl folyamatosan pótolja
a hiányzó jó baktériumokat a talajból (és a
vízből), amelyek visszaállítják a tápanyagkörforgás és a védekezőképesség egyensúlyát.
Így gyakorlatilag 2 problémát kezelnek
egyszerre.

Az Esstence
termékcsalád tagjai:

- Bug Stop- bogarak és talajkártevők ellen
- Origo- a gyep gombabetegségei ellen
- EverGreen- örökzöldek védelmére
- Bio-Drone- robotfűnyírós kertekre
- WaterBalance- kerti tavak, csobogók és
víztartályok algásodása ellen
Próbálja ki Ön is, és figyelje meg a csodát, ahogy a saját kertjébe visszaköltözik
az egészséges élet a talajegyensúly helyreállásával.
Molnár Gábor Éva, a füvesasszony

kertfuvesites.hu

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

2019. auguszts 28.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2019/5. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„Márta, mit gondol, kik érkeznek?
A beküldők közül
Fábián Márton (Debrecen)
Kopacz Zoltánné (Cegléd)
Szűcs Anita (Kecskemét)
féléves előfizetést nyert.

Gratulálunk!
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