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Idén is meghirdetik a Virágos
Magyarország versenyt

Műanyagszeméttel van tele
a tengeri madarak fészke

A Magyar Turisztikai Ügynökség május 15. és július 1. között
várja azokat az erkélyekről és kertekről készült fotókat, amelyek megmutatják, hogy milyen dísznövények, egynyári- és
évelő virágok, fűszernövények szépítik a balkonokat, erkélyeket, kerteket, a legjobb pályázatok benyújtói értékes kertészeti utalványt kapnak.

A szakértők szerint a fészkek 80 százalékában megtalálható a hulladék. Első alkalommal állapították meg egyes fajok
esetében, hogy honnan származik ez a műanyag.

2020-ban az önkormányzatok helyett az egyéni erőfeszítéseket
ismerik el, így kaphat díjat a legszebb balkonkert, a legvirágosabb
előkert tulajdonosa.
A május 15-én induló „Virágos balkonok, virágos kertek” című pályázatnál a résztvevőknek 6 darab balkonkerti vagy előkerti fotót
és egy legfeljebb 400 karakteres leírást kell készíteniük két kategóriában: a „Legvirágosabb balkon” vagy „Legvirágosabb előkert”.
A fotókat július 1-jéig várják a szervezők a verseny honlapján, a
palyazat.viragosmagyarorszag.hu oldalon.
Kategóriánként az első 3 legvirágosabb balkont és előkertet 150
ezer forintos kertészeti utalványokkal díjazzák majd az augusztusi eredményhirdetésen. Ezen kívül 7-7 pályázatot 100 ezer forint
értékű kertészeti utalvánnyal jutalmaznak, valamint a közönség is
szavazhat, az általuk kiválasztott pályázatokat 100 ezer forint értékű kertészeti utalvánnyal ismerik el.

Bezárult az óriási ózonlyuk
az Északi-sark felett
Bezárult a példátlanul nagy ózonlyuk az Északi-sark felett - adta
hírül az Európai Unió Copernicus Légkörmegfigyelő Szolgálata.
A légkörkutatók március elején hívták fel a figyelmet arra, hogy
szokatlan erős az ózonlebomlás a térségben, március második felében már mintegy egymillió négyzetkilométeres ózonlyukat figyeltek
meg. Kialakulását a megszokottól eltérő légköri jelenségekkel, köztük
a sztratoszféra szélsőségesen hideg hőmérsékleteivel magyarázták.
Utoljára mintegy tíz éve észleltek hasonló jelenséget.
„Az ózonlyuk, amelyet idén figyeltünk meg az Arktisz felett, kevesebb
mint egymillió négyzetkilométeres kiterjedésű. Ez a Déli-sarkvidék felett
lévőhöz képest kicsi, mivel az 3-4 hónapon keresztül 20-25 millió négyzetkilométeres is lehet” - mondta akkor Diego Loyola, az Európai Űrügynökség (ESA) szakértője.
Az ózonréteg egy természetes gázréteg, amely a Földet a Nap ultraibolya-sugárzásától védi. Az ózonlyuk kialakulásának hátterében a
tudósok szerint a sarkvidék felett lévő levegő különösen alacsony hőmérséklete és egy stabil sarkvidéki örvény áll. Mínusz 78 Celsius-fokon
kialakulnak úgynevezett sztratoszférikus felhők, amelyek az emberi
tevékenység következtében a környezetbe került fluorklór-szénhidrogének (FCKW) révén lebontják az ózont.
Az FCKW-k önmagukban kisebb mértékben okoznak ózoncsökkenést, a nagy hideg hatására viszont agresszívvé válnak. Az FCKW-k
előállítása régóta tiltott, ha ez nem így lenne, a tudósok szerint sokkal rosszabb lenne a helyzet. Ám mivel ezek élettartama 50-100 év, az
Északi-sarkvidéken még nem mutatkoznak a tilalom hatásának jelei.
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Egy
Skócia
nyugati partjai
közelében lévő
lakatlan szigeten
2018-ban végzett kutatás során arra jutottak,
hogy az összes
fészek több mint
egynegyede tartalmaz műanyagot, míg az üstökös kárókatona
(Phalacrocorax aristotelis) fészkeiben 80 százalék volt ez az arány.
Ugyanakkor más, fészküket évente újraépítő fajok - például a sirályok - fészkeinek csak egyharmadában találtak műanyaghulladékot.
A nagy eltérések oka valószínűleg fészeképítési szokásaik különbözőségében rejlik: az üstökös kárókatonák évről évre ismét
ugyanazt a fészket használják, így a szemét felhalmozódik.
A hulladék többnyire háztartási szemét, melyet a lakott területeken dobnak el az emberek.
A szakértők úgy vélik, hogy a madarak a fészkük közelében
partra mosott hulladékot csípegetik fel.
A kutatók összehasonlították a madarak által a fiókák számára
felöklendezett táplálék alapján a lenyelt hulladékot a fészekben
lévő szeméttel. A táplálékba került műanyag más típusú volt,
mint a fészekben talált hulladék, ami arra utal, hogy utóbbi más
forrásból származik.
A
tengeri
madarak száma
globális szinten jelentősen
csökken, ezért
fontos megismerni minden
ebben szerepet
játszó faktort. A
tengeri madarak a táplálkozásuk során is
találkoznak a műanyag-szennyezettséggel, de bele is akadhatnak
a hulladékba és az a fészkükben is megjelenik. Utóbbi különböző módokon befolyásolhatja a madarakat: hatással lehet a fészek
minőségére és tulajdonságaira, ez pedig hátrányt jelenthet a tojásokra és a fiókákra is.
A műanyag szemét típusának, mennyiségének és forrásának
ismerete segíthet a környezetvédőknek abban, hogy célzott
intézkedéseket dolgozzanak ki a tengerimadár-populációk segítésére.
MTI
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Egyre több a mikroműanyagrészecske a Dunában is

11 éves antarktiszi jégmintában
találtak mikroműanyagot!

A korábbi mérésekhez képest mintegy háromszor több,
köbméterenként 147 mikroműanyag-részecskét találtak a
Dunában a Greenpeace legfrissebb vizsgálata szerint.

A Tasmaniai Egyetem kutatói 14 különféle műanyagra
bukkantak 2009-ben fúrt jégmintákban.

A mostani eredményekkel még egyértelműbbé vált, hogy ki kell
vezetni az egyszer használatos műanyagokat és helyettük a sokszor
használatos termékeket és a betétdíjas rendszereket kell visszahozni.
A Greenpeace Magyarország februárban végeztetett
mikroműanyag-mérést a Dunában és első alkalommal a Dunából
parti szűréssel tisztított budapesti csapvízben is. A felmérésből kiderült, hogy a Duna mikroműanyag-szennyezettségéért olyan műanyagok - a polietilén és a polipropilén - felelősek, amelyek jellemzően az egyszer használatos csomagolóanyagok alkotóelemei is.
A vizsgálat eredménye szerint a csapvíz mikroműanyagszennyezettsége jóval kisebb, mint az eddig vizsgált palackozott
ásványvizeké. De a beltéri levegőből belélegzett évi több tízezer
mikroműanyag-részecske vagy az élelmiszerekkel elfogyasztott
mikroműanyagok mennyisége is jócskán meghaladja a csapvízben
kimutatott mikroműanyag-szennyezettséget.
A környezetvédők rámutatnak arra, hogy a WHO jelenleg is
vizsgálja az emberi szervezetbe került mikroműanyag-részecskék
egészségre gyakorolt hatását. Eddig ismert kockázat, hogy a
mikroműanyagokban lehetnek káros vegyi anyagok adalékként
vagy az anyaghoz kötődve.
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Korábban már találtak kutatók mikroműanyagot az Antarktisz
térségéből gyűjtött vízmintákban, tengeri üledékekben és hóban. A kutatók új felfedezése azonban azt jelenti, hogy a sarki
krillek, amelyek a tengerjég algáiból táplálkoznak, jóval veszélyeztetettebbek lehetnek, mint azt eddig gondolták.
A tengerparttól két kilométerre a kontinensen 2009-ben fúrt
jégmagok elemzésekor a kutatók 96 műanyagdarabkára bukkantak, amelyek öt milliméternél keskenyebbek voltak. Az akkor
gyűjtött mintákat a tasmaniai Hobartban tárolták azóta.
A kutatók 14 különféle műanyagot azonosítottak, egy liter vízben átlag 12 darabot - írták a kutatók a Marine Pollution Bulletin
folyóiratban megjelent tanulmányukban.
„Messzesége ellenére a Déli-óceán nem véd a műanyagszennyezéstől, amely mára átitatja a világ óceánjait. A jégmagokban talált
műanyagkoncentráció kicsit kisebb, mint az északi-sarki jégmintákban egy korábbi kutatás során talált mikroműanyag” - idézte Anna
Kellyt, a tanulmány vezető szerzőjét a The Guardian című brit napilap.
„A mi jégmintáinkban talált mikroműanyag polimerek kicsit nagyobbak, mint az északi-sarki jégmintákban korábban találtak, ami
helyi szennyező forrásokat jelezhet, mivel a műanyagnak több ideje
van kisebb darabokra bomlani, ha az óceáni áramlatok nagy távolságokba viszik” - magyarázta.
A helyi forrás lehet a turisták vagy a kutatók által használt ruházat és eszközök, de az a tény, hogy azonosítottak olyan műanyagokat és lakkszálakat, amelyeket a halászatban használnak,
tengerhajózási forrást is feltételez - tette hozzá.
A tengeri jég kulcsfontosságú táplálékforrást jelentő fajok élőhelye. A tengeri jég algáján növekvő krillek különösen fontosak
ökológiai szempontból, mivel kulcsfontosságú táplálékforrást jelentenek a nyílt vizek valamennyi lakója számára.
Ausztrál kutatók két éve már kimutatták, hogy a sarki krillek képesek nanoméretűvé átalakítani a megemésztett mikroműanyagokat.
Az ausztráliai Griffith Egyetem professzora, Amanda Dawson a
világon elsőként mutatta ki, hogy az Euphausia superba faj az
emésztés révén képes fizikailag megváltoztatni a mikroműanyagszemcséket. A nanoméretű műanyagok pedig akár sejtszinten is
hatással lehetnek az élőlényekre.
- MTI -
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Eucalyptus radiata:
a tiszta légzés és frissesség illóolaja
Dr. Várnagy Emese vagyok, 8 éve
kezdtem foglalkozni az illóolajok
hatásával, alkalmazásának lehetőségeivel és a gyógyításban való bevezetésével. Két nagy amerikai iskolát végeztem el, és több ezer órát
töltöttem már ennek a csodálatos,
végeláthatatlan tudást igénylő szép
szakterületnek a minél alaposabb
megismerésével.
Szeretnék olyan tudást átadni, mely ismerteti az otthoni biztonságos illóolaj
használatot, ami az aktuális betegségek
gyógyításában és a megelőzés terén is komoly segítséget jelenthet. Ma egy nagyon
hasznos olajról írok, ez pedig az Eucalyptus
Radiata illóolaj.
Az Eucalyptus félék családjában több
mint 400 féle növény található, ezért ha
egy illóolajos üvegen nincs megadva, hogy
melyiket tartalmazza (radiata, globulus,
citriodora stb.) és ez nem szerepel latinul a
feliratban, akkor garantáltan nem minőségi,
azaz hamisított olajunk van.

Hagyományosan a légutak felszabadítására, tisztítására használják, ideális
társ hideg időben. Használható levegőbe
porlasztva inhaláláshoz, vagy megfelelő
hígítás mellett bőrre vihető. Hasznos a
háztartásban, a mosásnál illatosítja és fertőtleníti a ruhát, de nem hagy foltot.

Hagyományosan ismert előnyei:
• hurutos megbetegedésekre
• köptető
• köhögéscsillapító
• vírusölő (levegőbe juttatva is!)
• immunrendszert élénkítő
• baktériumölő
• gyulladáscsökkentő

Eucalyptus Radiata illóolaj

Az Eucalyptus Radiata a szubtrópusi,
magasabban fekvő, gyengébb minőségű
talajon is megélő fa, törzse szürkéskék. Az
ausztrál bennszülöttek sebeiket ápolták a
friss levelekkel.

Előállítás módja: gőzlepárlással, az
Eucalyptus Radiata leveleiből és ágaiból
Olfaktív jellemzők: friss, mentolos,
élénkítő illat
Érzékszervi tulajdonságok: áttetsző,
enyhén sárgás folyadék
Főbb
alkotóelemei:
cineol-1-8,
limonen, alfa-terpineol

Javaslatok

• A belterek levegőjébe porlasztva kellemes frissítő, hűsítő illatot hoz, elősegíti
a levegő tisztítását. Megöli a vírusokat.
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Kinyitja a légutakat.
• Belsőleg: 2 csepp mézbe, olívaolajba
vagy egy kiskanál nádcukorra csepegtetve a nyelv alá helyezve naponta háromszor (csak orvosi felügyelet mellett)
• Külsőleg: 2-4 csepp + 3 csepp mogyoróolaj naponta háromszor a mellkasra és a
hátra dörzsölve
• Napi használatra: a téli meghűlés ellen
semmi sem hatásosabb, mint 4-6 csepp Eukaliptusz Radiata a mellkasra a hátra vagy a
talpra dörzsölve (a lázat is csökkenti)

Óvintézkedések:

• Gyermektől elzárva tartandó
• Várandósság és szoptatás idején, illetve 3 év alatti gyermekeknél ne alkalmazzuk, kivéve orvosi vagy gyógyszerészeti
tanácsra
Fénytől és melegtől védve tárolandó
Ha további tanácsra vagy minőségi illóolajra van szüksége, keresse fel
weboldalamat!

Dr. Várnagy Emese aromaterapeuta
emese.varnagy@aromadoki.hu
www.aromadoki.hu

Egészség
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Fűben-fában

Kenderkrém… nem csak kenyérre!
Bár szeretnénk mindenkit lekenyerezni, vagyis egészségessé varázsolni, de sajnos egyelőre nem áll rendelkezésünkre a „Nagy Tanító” mágiája a kézrátétes
gyógyulásokhoz, így marad a kender.

Tehát kenderezzünk!

Bizonyára mindenki ismeri azokat a fájdalmakat, amikor meghúzódik, megrándul, kificamodik, megütődik bármely testrészünk.
Igen kellemetlen tud lenni egy napokig tartó becsípődés, egy bokaficam, vagy egy kifordult térdízület.
Milyen jó lenne ilyenkor egy varázspálca, mely pikk-pakk, enyhítene a fájdalmunkon! Varázspálca híján maradunk a kendernél.
Kenderkrémmel tudjuk csillapítani ízületi fájdalmainkat, zúzódásaink, horzsolásaink nem csak gyorsabban gyógyulnak, de szebb
lesz tőle a bőrünk is.
Használhatjuk ficamokra, égési sérülésekre, baleseti sebkezelésekre, műtét utáni hegek gyors regenerálásához, rovarcsípések enyhítéséhez (főleg, ha allergiás valaki pld. a darázs vagy
méhcsípésre – kifejezetten ajánlott!).
Amennyiben krónikus derék- vagy ízületi problémával küzdünk, szintén jól bevált a fájdalmak csillapítására, még akkor is, ha
autoimmun eredetű sokízületi gyulladással van dolgunk.
Mellékhatásként puha, bársonyos bőrünk lesz a kezelt testfelületeken, és azon sem szoktunk meglepődni, ha az ekcéma vagy a
pikkelysömör végleg elbúcsúzik a bőrünktől.
Pattanások, aknés bőrfelületek kezelésére is kiválóan alkalmas. Enyhíti a mély ráncokat is, és hidratálja a bőrt.
Úgy tartja a közmondás, mindig a suszternak likas a cipője… hát
így jártam én is. 18 évesen térdműtéten estem át ínszalag szakadással. Minden időváltozás egy kínszenvedés volt napokon keresztül.
Hol szúró éles fájdalommal, hol vizenyős dagadással jelezte a térdem, épp milyen idő várható. Minden szép és jó volt, csak épp menni nem tudtam, aludni nem tudtam, és már feladtam mindent, amikor felrúgtam három napos szenvedés után egy üveg kenderolajat.
Akkor jutott eszembe, kipróbálni, működik-e egyáltalán a kender
ezen a téren.
S láss csodát! Mire felszívódott a bőrömön keresztül az olaj 1520 perc alatt, minden fájdalmam a múltba veszett. Azóta sem volt
probléma azzal, milyen front jön éppen az idővel.
Ebből az elgondolásból született meg a krém. Külsőleg kön�nyebben használható mint az olaj, és a kókuszkrémnek is nagyon
sok pozitív hatása van a bőrünkre, ezen keresztül a szervezetünkre.
Azt se feledjük el, hogy a bőrünkön keresztül felszívódó krémek és
egyéb dolgok, (hajfesték, smink, sampon, stb…) mind egyenesen a
véráramunkba kerülnek. Szűrés, káros anyag mentesítés nélkül. A
hajszálereken egyenesen a szervezetünkbe jut, függetlenül attól,
hogy jótékonyan hat, vagy mérgez bennünket. A máj nem tudja így
kiszűrni a toxikus anyagokat. De csökkenteni sem tudja a jótékony
hatást. Tehát érdemes megnézni, mit kencézünk magunkra!
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Otthon is készíthetünk magunknak krémet, ha van hozzá alapanyagunk, és egy kis kedvünk a pepecseléshez.

Íme a recept:

250g ghee vajhoz vagy 300g kókuszvajhoz 100-150g darált kender
szükséges.
Melegítsük 105 fokon 15 percig az apróra darált, száraz kendermixet. Egy edényben melegítsük fel a vajat, és addig hevítsük, míg az
összes víz távozik belőle. Amíg habzik, addig van benne víz.
Keverjük össze a felmelegített és kiforralt vajat a kender őrlemén�nyel. Öntsünk hozzá ugyanannyi vizet, mint amennyi a vaj volt. Ezt az
egyveleget tegyük a sütőbe, és 24 órán keresztül 100 fokon főzzük.
Az idő leteltével kicsit hűlni hagyjuk, majd egy finom szövésű ruhán
szűrjük át. Nagyon jó erre pld. a textilpelenka. Csavarjuk addig, míg a
legtöbb zsiradékot ki tudjuk csavarni belőle.
A kicsavart levet hűtőszekrényben állni hagyjuk 6 órán át. Ekkor
szétválik a vaj és a maradék víz. Az idő elteltével óvatosan le tudjuk
emelni a vajat a víz tetejéről. Papírtörlőn lecsepegtetjük, majd ismét
felfőzzük. Így maradék víz is eltávozik belőle, és könnyen üveg tégelybe tudjuk tölteni.
Használhatjuk sütéshez, főzéshez, de külsőleg, mint említettem,
mindenféle reumatikus problémára, vagy bőrproblémákra.

Detki Chili és Kendertanya
Webáruház: detkichilis.hu
Telefon: +36 20 297 4560
Cím: 3275 Detk, Petőfi u. 30.

Fűben-fában

Tavaszi frissesség a tányérunkon
A jó idő érkezése magával hozza a
sokak által szeretett színpompás
virágözönt is. Legtöbben csak gyönyörködnek szépségükben, illatukban és dekorációként tekintenek
rá otthonukban. Kevesebben vannak azok, akik a tányérjukon is el
tudják képzelni ezeket a természeti csodákat. Pedig érdemes, hiszen
sok virág ehető (a tudomány több
mint 80 félét tart számon), amelyek
igazi gasztronómiai ízrobbanást
eredményezhetnek.
Virágokkal díszíteni az ételeket igazán
izgalmas és különleges elfoglaltság, hiszen feldobhatjuk vele a megszokott látványt és a már kissé unalmas ízeket. Ezért
is láthatunk egyre gyakrabban különböző
virágszirmokat főételeken, desszerteken,
kásákon, vagy akár turmixokon is. Nem csak
szépek, de táplálóak is, például az ehető
virágokkal készített saláták előnye, hogy
az antioxidánsokat és polifenolokat tartalmazó virágszirmok segíthetik testünk fitten
tartását.

Nézzünk pár olyan virágot,
amit nem csak nézni,
de kóstolni is érdemes
Levendula: talán a legtöbben ismerik és
használják a főzés során. Készülhet belőle
tea, szörp, lekvár, chutney, sőt még fagylalt
is. Különleges íze mind az édes, mind pedig
a sós ételekhez tökéletes választás. Mi is szívesen használjuk növényi tejhelyettesítőink
ízesítéséhez.
Ibolya: édeskés íze miatt főként desszertekhez és szörpökhöz javasolható. Intenzív
színei kellemes hangulatot eredményeznek
a salátákban, vagy akár dekorációként a levesekben.
Rózsa: vázában is remekül mutat, de ennél jóval sokoldalúbb, felhasználási lehetősége szinte határtalan. Szörpnek, zselének,
lekvárnak és díszítésként is kiváló. A kandírozott rózsaszirom desszertünk ékszere
lehet. A rózsa szirmaiból készült olaj igazi
különlegességnek számít.

Körömvirág: az egyik legnépszerűbb
és legegészségesebb virág. Bár illata nem
annyira kellemes, mint a rózsáé, de ízre
igen finom. A „szegény ember sáfrányának” is szokták nevezni, mert kesernyés íze
erre a fűszernövényre emlékeztet. Többféle
módon felhasználható: salátákba, süteményekbe, desszertekbe, olajak ízesítésére,
színezésére.
Sarkantyúvirág: amellett, hogy a kert
egyik ékessége, még ehető is, íze kicsit a retekre emlékeztet. A körömvirághoz hasonlóan gyógynövényként is használják, gyulladáscsökkentő és baktériumölő hatású.
Élénk színeivel biztosan feldobja ételeinket.
Levele is fogyasztható.
Árvácska: népszerű, sok területen felhasználható virág. Gazdag színválasztékával
feldobja a tortákat, salátákat, de használják
köretekhez keverve, vagy cukorral bevonva
dekorálásra is.
Akácvirág: gyerekkorunk egyik kedvenc
nassolnivalója. Szinte minden gyermek tudta, hogy az édes akácvirág ehető és milyen
ízletes. Virága nagyon jól illik salátákhoz,
köretekhez, krémekhez. Sokan készítenek
szörpöt vagy teát belőle, de az akácvirágos
limonádét sem érdemes kihagyni!
Van néhány szempont, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk, ha virággal
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szeretnénk dolgozni a konyhában. Az egyik
legfontosabb, hogy nem minden virág ehető! Ha nem vagyunk biztosak a fajtában,
olvassunk utána, vagy kérjük szakember
segítségét. Kizárólag olyan helyen szedjük,
ahol biztosan nem éri szennyeződés. Ne út
melletti, vagy permetezett virágok legyenek. A legjobb, ha saját termesztésű virágokat használunk, de abból is csak az egészséges és virágzás teljében lévő növényeket
fogyasszuk. A virágok fogyasztásánál legalább olyan körültekintőnek kell lenni, mint
a gyógynövények esetében!
Ehető virágok hozzáadásával, nem csak
színesebbé tehetjük az ételeinket, de még
különleges ízvilágot is létrehozhatunk. Azt,
hogy milyen virágot tálalunk fel a tányéron,
már csak az ízlésünktől és az alkalomtól
függ.
Weboldalunkon a számtalan tejmentes,
gluténmentes és cukormentes alapanyagon kívül, sokféle szárított virággal is várjuk
az érdeklődőket. Megtalálható a levendula,
a narancsvirág, a hibiszkusz és az oly kedvelt
rózsaszirom is.
Weboldal: www.vegital.hu
Facebook:
www.fb.com/vegital.tejmentesital
Telefonszám: + 36 70 777 9220

Novella

A fából faragott Computer
Egy reggel elbocsátották
Gölöncsér Lajos bácsit, az áramszolgáltató kisüzemből

P

edig még örömtől kipirultan ment be a
dinamórészlegbe, egy ócska faládát cipelve.
Főnöke, Kence úr kérdezte, minek hozta be
ezt a szemetet. Lajos bácsi büszkén mondta,
hogy az éjjel befogta a villámot! Mivel részeg
– meg persze öreg is –, már nem kellett felvennie a biciklis mezt sem, csak kezébe adták
a munkakönyvét.
Barátja, Huszár Bandi vigasztalta, közben
elindultak a „Jobb, mint otthon” nevű kocsma felé.
Ballagtak, s közben elmélkedtek, mért
vesznek el az istenadta tehetségek.
A kis Huszárt – pedig csak a fafaragásnak
élt – annak idején beadták tanoncnak a dinamó üzem bicikli-pedálozó részlegébe, ahol
máig is szolgált. Csak két év kihagyással, mikor nemzetgyalázásért kényszerdolgozott.

P

edig mindketten kivételes tehetséggel születtek. Igaz, Lajcsi csak később jött rá,
hogy lángeszű mestere a villanyszerelésnek.
Mikor mint elítélt szerb kém dolgozott a
bányában, egy mester mellé osztották, aki
mérőműszer hiányában ővele ellenőriztette,
hogy áram alatt vannak-e a magasfeszültségű vezetékek.
Az első napon már tízszer csapta meg
az áram, aminek mindegyike végzett volna
egy falu lakosságával, de neki ez meg se
kottyant. Ezért, mint kiváló vezető, kegyelmet kapott, és Sztálinvárosba kinevezték
malterkeverőnek.
Ott találkozott gyerekkori pajtásával, Huszár Bandival, aki már szoknyás kora óta csak
a fafaragásnak élt. Még beszélni se tudott, de
kicsi bugylibicskájával olyan sípot faragott,
amit a boltos árult cukorból. Konfirmálásra
pedig remekelt magának egy schaffhauseni
zsebórát. Azt pácolt juharfából faragta, mert
az vízálló.

Lassan

mendegéltek. Délben elértek
a kocsmába, ahol az udvarban jól lehetett
hűsölni a százéves gesztenyefa alatt. Bandi
visszaadta Gölöncsér Lajcsinak a ládát, mert
eddig ő cipelte.
– Egyáltalán mi van benne?

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
– Befogtam egy villámot. Tudod, hogy milyen vihar volt múltkor az éjjel, de szerencsésen elkaptam egy kisebbet, – evvel kinyitotta,
hogy Bandi is belenézhessen.
– Azannya! Ki gondolná? – álmélkodott,
mert a láda tele volt drótokkal, dobozokkal
és egy kis acélkazetta is volt a jobb sarokba

10

rögzítve, amin egy csatlakozó vége látszott.
– Ott van a szíve! Kicsire zsugorítottam a
hely miatt. Ha oda a konnektorba bedugsz
egy vezetéket, annyi áramot kapsz, amen�nyit akarsz. Várjál, lerajzolom neked, hogyan
is működik.
Éppen akkor libbent oda a szépkorú kocs-

Novella
márosné, akit egyébként Szende Rózsinak
hívtak. Minden férfi ismerte és becsülte, mert
néhányan, még mint pelyhes állú legénykék
pengőt loptak otthonról, hogy megláthassák, mit hord Rózsika a lába töviben. De Bandi már rég nem volt kíváncsi, csak két liter
bort, papírt és ceruzát rendelt. Miután Rózsi
kihozta a párás üvegeket, ittak egyet, majd
mire kiürült az első üveg, a rajz is kész lett.
– Na mármost; így szabályozhatod az áram
erejét. Tehát beállíthatod egy olvasólámpára
is, vagy ha Dunántúl teljes világítását akarod,
az is mindegy neki – mosolygott büszkén
Lajcsi Bandira.
– Aztán Bandikám, kérlek, jó lenne, ha faragnál egy ládát a villámotthonnak. A tetejére meg egy mosolygó turulmadarat.
–Meglesz! – harsogta Bandi, hogy néhányan odanéztek.
– De én is készítettem egy csodát! Nem fogod elhinni! Somogyi tölgyből faragtam egy
komputert! Áron gyerek, a Borcsay lelkész
keresztfia, szétszedte nekem az övét, én meg
egy év alatt lemásoltam. Elhiheted, hogy
még ráment öt hónapom, míg készen lett
az új. De végre kifaragtam az egészet a legapróbb alkatrészig. Igaz, hogy gyengül a szemem, de Grünwald órás adott egy nagyítót,
s avval a csipszeket meg a processzorokat is
kidolgoztam. Barázdákat vágtam bele, hogy
az adatok mehessenek két irányba. Összerakni aztán már csak gyerekjáték volt. Még
rovarirtóval is beszórtam az egész masinát,
mert mondták, az kell a vírusok ellen.
– És működni fog? – kérdezte Lajcsi kíváncsian.
– Hát az a masina, amiről lenéztem, az működött, akkor az enyém is – mosolygott magabiztosan Huszár.
– Viszont kellenének még drótok is hozzá
Lajcsikám, mert rafia nem jó. Mindegy, hogy
milyen vastag, csak vezesse az áramot. Ha
áthozod, én megmutatom, hogy hova kell
forrasztanod a meghajtókat.
Közben teltek az órák, újabb és újabb üveg
bort rendeltek; fogyott a papír is, mert nem
győzték a terveket, ötleteket lerajzolni.
Koraestére kidolgozták a legapróbb részletekig a tökéletes módosításokat. Mikor
kifizették Bözsinek a két liter bort és a négy
felest, fáradtan, de boldogan hazanótáztak.
Ahogy hajnalra kialudták magukat, egész
nap szereltek. Használt villanykörtéket aggattak a fákra és az udvarkerítésre. A háztetőre pedig egy világháborúból maradt légvédelmi fényszórót is rögzítettek. Áron még
egy gramofont is hozott ajándékba. Másnap
lesz Lajcsi hatvanadik születésnapja, és egy
igazi meglepetéssel akarják megünnepelni.

Még alig pirkadt, mikor Borcsay plébános
úr adott egy öreg, fekete-fehér monitort .
Este a megszokott, békés csendbe burkolózott a falu. Pontosan kilenckor az ország
egy bizonyos, titkos helyén - ahol még a
vécéajtók is csak kódszámmal nyílnak - a
szuperagyú vezérlő előtt az ügyeletes tiszt
döbbenten olvasott egy beérkezett nem
rejtjelezett üzenetet. Először csak valami hülye viccnek vélte. Az egyszerű szöveg különben így hangzott:
„Lajcsinak születésnapja van, ezért tiszteletére ma huszonkét órától számítva, öt percre kivilágítjuk a Balatont. Kérjük a légtérbe berepülő
harci- és polgári repülőgépek pilótáit, hogy tegyék fel a napszemüveget.
Aláírás: Éjjen Lajcsi!”

E

ste aztán megkezdődött a csoda! Bandi
másodpercnyi pontossággal este tízkor lenyomott egy kapcsolót a ládán, és hirtelen
az egész vidék fényárban úszott. A Balaton
vize felett az ég szikrázó kékben ragyogott,
mintha éppen levesmarsra kongatott volna
a déli harangszó.
De előtte az email vételekor a szakemberek százai lázas izgalommal próbálták azonosítani a számítógépet, ahonnan az ominózus üzenet jött, és persze annak küldőjét is.
Néhány specialistát rögtön szanatóriumba
szállítottak, és amikor befutott egy újabb
üzenet: – na! Mit szóltok hozzá bubik? –, a
kutatócsoport főnöke és professzora a mikroelektronikának sírógörcsöt kapott, majd
hirtelenjében két lábbal ugrált a széjjeltépett
diplomáján. Az se segített.
Eredménytelenül tértek vissza a vadászgépek is, mert mire felszálltak a légtérbe bemérni a fényforrást, már újra sötét lett. A Tó
felett rekedt vízimadarak is csak vakrepülésben találtak haza.

E

közben a falu apraja-nagyja Lajcsiék
kivilágított háza előtt gyülekezett. Szeretettel gratuláltak a csodás találmányhoz a két
öregnek, és persze Lajcsi születésnapjához is.
A polgármester, Marcali Gyuri, hordót gurított az udvarba, hogy mindannyian ihassanak a falu hőseire. Egy korty után Marcali
behívta őket a tisztaszobába egy kis pálinkázásra. Később Lajcsi kiment a plébánosért, és
bekérette tanácskozni. A polgármester rögtön megkérdezte a papot, hogy mit javasol,
és mi most a legfontosabb teendő?
Borcsay megfontoltan válaszolt. Ő úgy
gondolja, hogy csak órák kérdése és elszabadul a pokol. Dollár milliárdokkal fogják
egymást licitálni a világcégek, hogy övék
legyen a két gyártmány. A nagyhatalmak

11

is beszállnak; ők persze mindent akarnak.
Mivel az erkölcs és humanizmus a technika
fejlődésével egyenes arányban rohan vis�szafelé a kőkorszakban elfogadott általános
etikai normákhoz, ezért rövid időn belül egy
maroknyi csoport lenne a világ zsarnok ura.
Még ő is gyarló; az első pillanatban már nagyobb templomot álmodott a falunak.
A polgármester letette a poharát, és azt
mondta, hogy szerinte jelenleg a találmány
meghaladja az elképzelés határát, mert évezredeket előreugrott, ezért sohasem szabad a
két csodatalálmányt a világ kezébe adni. De
azért ki kell használni a pillanatot. Mondjuk,
jó pénzért belenézhetnének, hogy legyen
elég vagyon kórházra, munkahelyre az állásnélkülieknek, a forrás kiépítésére, de folytathatná még napestig. A szerkentyűket meg
biztonság kedvéért legjobb, ha átvinnék a
lelkészhez. Persze lehet, párszor még demonstrálni kell, hogy lássák, tényleg működőképesek. Már az is milliókat hozna a helyi
„Elkeseredés Mezőgazda Bank” pénztárába.
Még sokáig tanakodtak zárt ajtók mögött,
míg végül megelégedetten kimentek egy
fröccsre a hordóhoz. Az udvarban ezalatt nótázott a nép és fogyott a bor. Mikor megjött
Sárihegyi Jancsi és zenekara két hordó borral, akiket a Lóki csárda tulajdonosa küldött, a
népség táncra is perdült.
Na! Jó ideig ezek voltak még az utolsó békés percek a portán.
Még le se tették az üres poharakat, mikor
kommandósok érkeztek sikoltozó dzsipekkel
és körülfogták az udvart, majd tanácstalanul
ácsorogtak, hogy most mit csináljanak? A
nagy sietségben ugyanis nem kaptak a továbbiakra parancsot. Egy darabig bámészkodtak, de azért ottmaradtak a rendet fenntartani; ami eddig is megvolt nélkülük.
A polgármester elmagyarázta a parancsnoknak, hogy Gölöncsér bácsi születésnapját ünneplik, és hivatalos helyre Huszár Bandi
időben bejelentette a fényjátékot. Borcsai
atya is megerősítette. Erre aztán a katonák is
beálltak a gratulánsok közé iszogatni.

H

ajnalra már nemzetközi Tv-stábok tanyáztak a faluban, és a tudósítók ezrei falkában kóboroltak az utcákon anyagot gyűjteni. Végén már nem maradt olyan lélek,
akiről nem készítettek volna legalább egy
félflekknyi anyagot.
Erre a hatóságok az egész környéket lezárták. Így történt, hogy a – „Mit irtunk nektek ma?” – megyei lap főszerkesztője is kívül
rekedt. Pedig este még átszóltak neki, hogy
este tízkor olyan világos lesz a Balaton fölött,
mint nappal; ő erre csúnyán káromkodott,
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üzenetként, hogy ő csak véletlenül sikerült.
Mert ki hallott már olyan hülyeséget, hogy
fából számítógépet lehet készíteni? De azért
csak próbálgassák...
*

A

z élet visszatért a megszokott kerékvágásba. Igaz a faluból kisváros lett, kórház
is épült. Marcali polgármester úr az irodáját
kiegészítette egy új íróasztallal és egy titkárnővel, akit feleségül vett. Első és utolsó
ténykedése az volt, hogy nyugdíjba vonult a
nászút előtt.
Borcsay tisztelendő úrral meg személyesen fogott kezet a püspöke. Mondják, hogy
a főpap azért jobban sáfárkodott volna az Úr
ajándékával…

A

hogy kivel játsszanak, pedig nyelvész volt.
Reggelre a világlapok már szétkürtölték a
szenzációt. A Tv adók élő adásban közvetítettek a Huszár portáról. Hajnalra az egész
országban ismert volt már a két öreg, mint az
emberiség két legnagyobb feltalálója.

D

élelőtt rögtönzött sajtóértekezletet tartottak. Bandi elmondta, hogy fából faragott
egy komputert, amivel tegnap este sikeresen
bemutatkozott. A masinája, ha akar, kapcsolatba léphet akármelyik számítógéppel a világon, és tanácsokat is tud neki adni. Utána
Lajcsi ecsetelte egyszerű szavakkal – mert
csak úgy tudott –, hogy a múltkor mikor az a
vihar dühöngött a falu felett, sikeresen befogott egy kisebb villámot a ládába, ami áldás
a világnak, mert ez ingyenes, tiszta és örök
energia a népnek; és ha Bandi eszkábál neki
vastagabb ládát, akkor, ha az Úrnak is tetszetős, elkaphatja a legerősebb istennyilát is. És
evvel befejezi, mert nagyon szomjas. Hozzátette, még mielőtt elfelejti, további információt Banditól vásárolhatnak sorszámmal. Az
százezer dollárért átvehető Marcali polgármester úrnál.
Ebéd utánra már az összes sorszám elkelt,
s Lajcsi se adta olcsón a felvilágosítást.
Közben az „Elkeseredés Mezőgazda Bank”
kihelyezett fiókja teljes kapacitással működött. A fiókvezető délutánra a létszámot Laj-

csi javaslatára megerősítette, mert nagy ös�szegű átutalásokra számít tizenhét óra felé. A
bank az egyik számítógépét kihelyezte egy
munkacsoporttal a demonstrációhoz, hogy
mindenki meggyőződhessen arról, hogy az
összeg beérkezett-e.
Röviddel öt előtt harmincegy kiválasztott
sorszámtulajdonos összegyűlt a pajtába. Lajcsi vezetékkel áramot adott Bandi gépének.
Az érintettek izgatottan meredtek a monitorra, mert most rögtön eldől a számítógép képessége. A résztvevők egyenként bemondták a bank és a saját nevüket, az összeget, s
láthatták, ahogy a kihelyezett bank számítógépén feltűnik a jóváírt összeg. Aztán hatan
megsimogathatták a gépet, amikor a bankos bólintott; - a simogatás is pénzbe került.
Majd négyen filmre vehették a tranzakciót,
miután az „Elkeseredés” cégvezetője kéjesen
mosolyogva okét bólintott. Evvel a demonstrációt befejezettnek tekintették.
A Gölöncsér villámerőmű este tizenegytől
éjfélig nappali fényt szolgáltatott ajándékba
Budapest, Kiskunlacháza és Paks háromszögbe. Dacára, hogy az atomerőmű orvul feltöltötte magát négy évre tartalékkal, még ezt is
bírta a Huszárfajta villámenergia.
Másnap reggel megdöbbenve vette a
világ a hírt, hogy a két öreg mindkét találmányt megsemmisítette. A fakomputer még
az éjjel szétküldte az egész világnak utolsó
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Dinamó céget a város megvette és egy
szállodát épített helyére, mert a két feltaláló
révén fellendült az idegenforgalom. Kence
urat, a volt főnököt erősen leszázalékolták,
mert miután megtudta, hogy éppen neki
akarta Gölöncsér Lajcsi a faládát megmutatni - mire ő kirúgta –, egy kicsit meghibbant.
Naphosszat az utcán kódorgott, és spárgán
egy ócska biciklidinamót húzott maga után.
Az „Elkeseredés Mezőgazda Bank” nevet
változtatott, mert az új jobban illett a városi
ranghoz. Most a táblán az „Aranykakas és Vidéke Bank” áll.

G

ölöncsér Lajcsi felhagyott a villámokkal
az utolsó akció óta. Mert ahogy kikapcsolta
éjjel az áramszolgáltatást, s a sötétben elővette a zseblámpáját, a négyvoltos elem erősen megrázta, hogy rosszul lett. Valószínű, a
sokéves feszültség a bányában mostanára
bosszulta meg magát. Azóta odahaza már
csak petróleumlámpával világít. Esténként
átballag Bandihoz, elnézegeti, ahogy barátja
fából rugókat és fogaskerekeket farag a javításra váró öreg órákhoz. Gölöncsér Lajcsi,
Huszár Bandi és a pap, közösen óriási összegeket küldtek szét névtelenül jótékony egyházi s más szervezetek támogatására.
De a világon fikarcnyival se lett kisebb a
szenvedés. Persze nem lett kisebb a fegyvergyárak forgalma sem.
– A világnak az Isten pénze se lenne elég
– mondta Borcsai atya egyik este, miután kikapcsolta a hírek után a rádiót.
– Hát nem volt igazam, hogy nem adtuk el
a találmányt? – tette hozzá, csak úgy maga
elé. Gölöncsér Lajcsi válasz helyett ráköszöntette a poharat. A fafaragó meg csak Kence
urat nézte, ahogyan vigyorogva bólogat.
Kisslaki László

Biologikus
Sokan kezdtek el kenyeret, péksüteményeket és egyéb finomságokat sütni a járvány okozta
„háziőrizet” idején. A több otthon
töltött idő bizonyára Olvasóinkban is felébresztette az eddig
szunnyadó tehetséget és sokan
kísérletezésbe kezdtek. És bizonyára olyanok is vannak köztük
szép számmal, akik már jóideje
késztetést éreznek egészségesebb ételek fogyasztására.

BIO - természetesen

Az egészséges kenyér és sütemény története nem a dagasztótálban, hanem a szántóföldön kezdődik, hiszen az étel minőségét
alapvetően meghatározza az alapanyagok
minősége. Két legfontosabb szempont,
hogy ételünk kellő mennyiségben tartalmazza a létfontosságú anyagokat, ugyanakkor ne tartalmazzon egészségkárosító
növényvédő szer maradványokat és egyéb
méreganyagokat. Ez pedig a nyersanyagok
előállítási módján múlik, semmilyen konyhai
csalafintasággal nem tudjuk elfedni vagy kijavítani. Az alábbiakban a lisztekről fogunk
írni, de a fenti szempontok természetesen
minden alapanyagra érvényesek, valamint
arról, hogy saját készítésű kenyereinkhez,
süteményeinkhez miért érdemes BIOlisztet
használnunk. Nézzünk hát a liszteszsákok és
zacskók mélyére!

Miért jobb a BIOliszt?

A biolisztet biogabonából őrlik, amelyet
az ökológiai gazdálkodás jogszabályi előírásainak megfelelően termesztettek. Mik
a legfontosabb különbségek a szokványos
minőségű gabona előállításához képest?
∙ Nemcsak a termés mennyisége, hanem
a minősége is fontos. Az egyoldalú tápanyag ellátást és hosszú távú talajpusztulást okozó műtrágyák szóba se jöhetnek. A
biogazdaságokban a tápanyag-utánpótlás
természetes anyagokkal történik, ami kedvezően hat a termés beltartalmi értékére,
többek közt ásványi anyag tartalmára, beleértve a létfontosságú nyomelemeket is.
∙ Az ökológiai gazdaságokban a gabonafélék termesztése a vetésforgóba illesztve
történik, ez a növényvédelem alapja és nem
a vegyszerhasználat. Az azonos betegségre
vagy kártevőre érzékeny haszonnövények

BIOsütöde
csak több év elteltével kerülnek egy adott
területre, vagyis „nem kínálják tálcán” a kártevőknek, kórokozóknak a lakomát.
∙ Ha a megelőző növényvédelemi intézkedések kevésnek bizonyulnának, akkor is
csak néhány olyan készítmény jöhet szóba,
amit a jogszabály ökológiai gazdálkodáshoz engedélyez. Biogabonák termesztéséhez kén- és rézkészítményeket szoktak
felhasználni, valamint egy olyan baktérium
alapú növényvédő szert, amely egyes rovarkártevőkre hat csak, számunkra azonban
veszélytelen.
∙ Vegyszeres gyomirtásra nem kerülhet sor, mert csak így kerülhető el, hogy a
gyomirtó maradványa bekerüljön a táplálékunkba és a vizekbe. Gyomirtás helyett
gyomgyérítés történik, elsősorban mechanikus módszerekkel.

hiszen csak rövid ideig vannak kitéve a levegő oxidáló hatásának. A házi malmok,
gabonaőrlők jól elboldogulnak a legtöbb
gabonafélével. Az otthoni gépekkel teljes
kiőrlésű lisztet tudunk csak előállítani. Ha
valaki idegenkedik a teljes kiőrlésűtől vagy
még csak most kezd barátkozni vele, akkor
egy szűrővel kiszitálhatja a nagyobb korpa
darabokat, így félbarna lisztet kapunk.

BIOgabonát, BIOlisztet
az Ökopiacról

Kenyérsütéshez leginkább őszibúza, tönköly és rozs jöhet szóba. Változatos süteményeket, palacsintákat süthetünk zabból,
kölesből, hajdinából. Ezek mind beszerezhetők a Biokultúra Ökopiacon.
Kövesse a Biokultúra Ökopiac híreit a
facebookon! www.facebook.com/okopiac

Fehérliszt vagy teljes kiőrlésű?

Mindkét féle liszt kapható bioban, van,
aki ezek keverékéből süt. Azoknak, akik teljes kiőrlésű lisztből sütnek, még inkább érdemes ragaszkodni a BIOminőséghez, mert
a növényvédő szer maradványok nagyobb
mennyiségben vannak jelen a gabonaszem
héjában, mint belsejében.

Őrölhetünk otthon is

Ha van otthon házi malmunk, gabonaőrlőnk, érdemes szemes BIOgabonát venni
és közvetlenül sütés előtt őrölni, mert így
az értékes anyagok jobban megmaradnak,
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www.biokultura.org
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Fűben-fában

Gyógynövények a konyhában
A tavaszi napsugarakkal egy időben újra szélesre tárja kaput a természet patikája is. Itt az ideje, hogy megtisztítsuk, esetleg kikúráljuk szervezetünket a kora tavaszi gyógynövények segítségével.
Ráadásul, ezek a növények nem csak az egészségünk megőrzésére és helyreállítására alkalmasak, segítségükkel az asztalra kerülő fogások is változatosabbak, egészségesebbek lehetnek.

Galagonya

A tavaszi domboldalak legszebb fehér
ruhás menyasszonya a galagonya, amely a
népi gyógyászatban leggyakrabban alkalmazott szívgyógyszerek egyike. A növényt
évszázadok óta ismerjük. Háborúk és nagy
nélkülözések idején virágaiból és leveleiből
teát készítettek, őrölt termésével a kávét helyettesítették.

A növény serkenti a szívizomzat vérellátását, jótékony hatással bír a túlterhelt,
stresszben élő szívre. Értágító, a vérnyomást
és pulzusszámot csökkenti. Nyugtató hatása
miatt krónikus álmatlanság kezelésére is alkalmazzák.
A galagonya fehér virágait, zsenge tavaszi
leveleit május közepétől szedjük. Árnyékos,
szellős helyen szárítsuk meg, így egész évben készíthetünk belőle teát. Bogyóját októberben kell szedni, amiből ízletes lekvár is
készíthető.
Tea: 2 dl forró vízzel forrázzunk le 1 teáskanálnyi szárított galagonyalevelet, majd 15
perc elteltével szűrjük le. Naponta 2-3 csésze
tea fogyasztása javallott. Mivel semmilyen
mellékhatása nincs, és a szervezetben felhalmozódni sem tud, ezért tartósabb, akár
folyamatos fogyasztásra is alkalmas.

Galagonyalekvár: A megtisztított piros
bogyókat főzés előtt nyomkodjuk szét, és

annyi vizet öntsünk rá, hogy egyharmadáig
ellepje, tegyük hozzá a cukrot, majd főzzük
puhára. Utána szitán törjük át, és lassú tűzön
állandóan kevergetve, sűrítsük.

Turbolya

A turbolya elfeledett fűszere a mai konyháknak. Értékét és érdekes aromáját azonban ismét kezdik felfedezni. Vadon sok
helyen találkozhatunk vele már március
legelején, de bokrok, épületek, kerítések
tövében is tömegesen terem. Az árnyékos,
nedves helyeket kedveli, kertünkben magról könnyen termeszthetjük.

A turbolya könnyen felismerhető csipkeforma, páfrányra emlékeztető, többszörösen osztott, világoszöld leveléről. Sajátos
illata az ánizsra emlékeztet, íze pedig a
petrezselyemhez hasonlítható. Főzés során
sokat veszít zamatából, ezért levesekbe,
mártásokba, főzelékekbe csak az utolsó 10
percbe tegyük. Ízvilága nagyon jól illeszkedik a fehér szárnyasok és fiatal bárány húsához. Öreg juhászok még ma is szórnak belőle a bográcsban fővő birkapörköltbe.
Jó nyálkaoldó, emésztést elősegítő, vesetisztító és vizelethajtó. Levelei sok A-, és
C-, vitamint, vasat és magnéziumot tartalmaznak. A népi gyógyászatban arcráncok
kezelésére is számon tartott. Frissen szedett leveleit tavasszal, még virágzás előtt
érdemes fogyasztani, mert később rágóssá
és keserűvé válnak. Ilyenkor ajánlott a föld
feletti részét kiszárítani, majd apróra törve
eltenni, hogy a későbbiekben is fel tudjuk
használni fűszerként.
Turbolyaleves: fél liter vízbe szárított
zöldségkeveréket szórunk és felforraljuk.
Másik edényben vajon megfuttatunk 2
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evőkanál lisztet, rádobunk kb. 1 marék ös�szevágott turbolyalevelet. Állandó keverés
mellett felöntjük előbb 1 dl tejszínnel vagy
tejföllel, majd a zöldséglével. Összeforraljuk,
sózzuk, pirított zsemlekockával tálaljuk.
Turbolyasaláta: a főtt tojást felkockázzuk, hozzáadunk főtt krumplit (vagy csicsókát), összevágott turbolyát, metélőhagymát
és leöntjük olajos-ecetes öntettel. Gazdagíthatjuk összevágott medvehagyma levelekkel és pitypang levelekkel is.

Pásztortáska

A pásztortáska minden kertben megtalálható. A népi gyógyászatban orrvérzésnél, vizelési nehézségnél, hasmenésnél használták.

Aranyér elleni kenőcs is készíthető belőle. Magas C-vitamin és kálium tartalmú
természetes gyógyszer. Leveleit felhasználhatjuk salátákba, levesekbe, főzelékekbe. A
növény virágos, leveles szárának felső részét
gyűjtik a nyári hónapokban.
Szárítva teaként alkalmazható: forrázzunk le 2 dl forrásban lévő vízzel 2 teáskanálnyi szárított, apróra vágott növényt,
hagyjuk állni negyedórára, majd szűrjük le.
A menstruációs ciklus ideje alatt napi 2 csészényi tea fogyasztása ajánlott.
Pásztortáska-főzelék: Olívaolajon vagy
vajon megpirítunk 1 fej vöröshagymát,
rádobunk 2-3 marok apróra vágott pásztortáskalevelet, 1 -2 evőkanál lisztet, majd
felöntjük 2 dl zöldséglével. Folyamatosan
kevergetve, sűrűsödésig főzzük.
Tehetünk bele 2-3 evőkanál tejfölt is. Fűszerezhetjük borsikafűvel, majoránnával,
szerecsendióval.
Főtt krumplival, csicsókával, zsemlegombóccal tálaljuk.

Forgácsok
„Uram!
E drága bolygót adtad nekünk lakóhelyül,
Rejtett, titkos kincsekkel tele…
Kiássuk a kincset, hogy elherdáljuk,
Hogy megalkossuk a pusztulás iszonyú gépezetét…
Uram! Legyünk társak az alkotásban,
Dolgozzunk tovább műved nyomán,
Hogy bolygónk a bőség, a boldogság
És az összhang erős otthona legyen.”
(Részletek Szent-Györgyi Albert:
Psalmus Humanusából)

Forgácsok...
nemes fából...

50 éves a Föld napja...
„Földünk egy nagy pöttyös labda, száguld, röpül, mi meg rajta....”
A Föld napja története 1969-ig nyúlik
vissza, és az eredeti ötlet John McConnel
nevéhez kötődik, aki keresztény családból származott és életét a hit, a tudomány
és a béke szolgálatába állította. Az ötletét
1969-ben egy San-Franciscói UNESCO
konferencián vetette fel. Egész életében
abban hitt és azért munkálkodott, hogy
az emberek figyelmét felkeltse a Föld védelme és egyúttal bolygónk erőforrásainak egyenlő megosztása érdekében. Ezt
az elvet, mint az emberek alapvető kötelességét hirdette, és „globális ünnepet” javasol a Föld életének, szépségének megismertetésére és megmentésére. 2012-ig,
97 éves koráig rendületlen hittel és aktivitással járult hozzá az emberek globális
„ébresztgetéséhez”! A „Föld Napja” ötletét
az UNESCO felkarolta.
Az első ünneplés
1970-ben volt, amit
Denis Hayes kaliforniai egyetemista kezdeményezett, továbbfejlesztve a McConneli
gondolatokat: 25 millió amerikai emelte
fel a szavát és csatlakozott a természetvédelmi törekvésekhez.
Az elkövetkező 20
évben a célkitűzés
mozgalommá erősödött, és világméretekben koordinálttá vált.

Denis Hayesék 1989-ben létrehozták a „Föld
Napja Nemzetközi Hírközpontot”, mely aktív
és havonta küldi hírlevelét szerte a világba. Ezek alapján bizton mondhatjuk, hogy
1990-re világmozgalommá vált, és ma már
175 országban tartják meg az ünnepet. Az
ENSZ április 22-ét, Evo Morales bolíviai elnök
javaslatára a „Földanya Nemzetközi Napjává”
nyilvánította 2009-ben.
Magyarország környezetvédői elsőként
csatlakoztak a felhíváshoz, és 1990-ben
megalapították a Föld Napja Alapítványt,
és létrehoztak egy hírközpontot is. Az
ünnepet környezetvédelmi könyvekkel
és olyan kiadványokkal, mint az évente
megjelenő, „A világ helyzete” nemzetközi
kiadványokkal is segítik.
Erdei István

Gondolatok a Föld napján
„Ember, Óvd a Földet,
őrizd meg világod,
csodáld a sok zöldet,
kinyíló virágot!
Óvd az élő fákat,
tiszta levegődet!
Mit szemed csodálhat,
s feltölti tüdődet.
Védd az állatait,
s légy megértő gazda.
Figyeld, mire tanít,
s ne azt, mi a haszna!
Mind-mind téged szolgál,
csak együtt kell élni.
Ha nem pénzt hajszolnál,
nem is kéne félni!
Ő mindent megadna,
mire lelked vágyhat,
jutna és maradna,
s csak az önző vágyat,
azt nem támogatja,
hogy kincseket halmozz,
mert mind ingyen adja,
s nem várja, hogy tartozz!
Élj harmóniában,
legyél büszke része!
A lét áramában,
tiéd az egésze.
Becsüld hát a Földet,
úgy, mint jó anyádat.
Védd az üde zöldet,
óvd az élő fákat!”
Aranyosi Ervin
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Miért fontosak a B-vitaminok?
Amikor B-vitaminokat említünk,
általában többféle vitamint
értünk ezalatt. B-vitamin komplexnek is szokták nevezni, mivel
általában nem önmagukban,
hanem együtt fordulnak elő az
élelmiszerekben. Sok átfedés
van a szervezetünkre gyakorolt
hatásukat tekintve is, ezek közül
említünk néhányat.
A B1-vitamin egy vízben oldódó vitamin, főként a szénhidrát anyagcserében
van jelentősége. Hogy mennyire van szükségünk belőle, azt befolyásolja a bevitt
szénhidrát mennyisége. Tehát ha nagyobb
a szénhidrát felvétel, úgy több a B1-vitamin igény is. Jótékony hatással van a szív
és az idegek működésére, az idegrendszer
energiaellátására. Kiváló forrásai a teljes
kiőrlésű gabonafélék, a hüvelyesek, a mogyoró-és diófélék, élesztő, a máj és a húsok.
A B2-vitamin az előbb már említett
anyagcsere-folyamatok mellett szerepet
játszik a pajzsmirigy működésében is. Segítheti a különböző sérülések, égési sebek
gyógyulását és a szürkehályog megelőzését. A dohányzás, egyes fogamzásgátlók és
a stresszes életmód gátolhatják a B2-vitamin felszívódását. Ezért, ha az ajkak, vagy a
szájzug berepedezését, indokolatlan kön�nyezést és fényérzékenységet, bőrgyulladást, vagy nem múló gyengeséget érzünk,
akár e vitamin hiányára is lehet gondolni.
Tej és tejtermékek, marhahús, hal, máj, tojás fogyasztásával elősegíthetjük, hogy ne
alakuljon ki hiányállapot.
Aki szereti a hüvelyeseket (bab, borsó,
lencse), a napraforgómagot, spárgát, barna rizst, árpát, sárgadinnyét, baromfihúst
és gombát, nem lesz gondja szervezetének B3-vitaminnal történő ellátásával. A
másnéven Niacinnak nevezett vitamin jótékony hatással lehet a fáradtság és kimerültség csökkentésére, valamint az egészséges bőr és nyálkahártya megőrzésére.
Napi szükséglete felnőtteknek 16 mg.
Több B6-vitaminra van szüksége annak, aki erős fizikai igénybevételnek van
kitéve. Cukorbetegség esetén csökkenti

egyes szövődmények kialakulásának lehetőségét. Kiváló hányinger- és hányás
csillapító, hatékonyan alkalmazható várandósság alatt, illetve a kemoterápia kezeléseket követő rosszullétek esetén is.
Hiányában bőr- és nyelvgyulladás, vérszegénység és főleg gyermekeknél görcsök
léphetnek fel. Hiányát szigorú, egyoldalú
táplálkozás, bizonyos gyógyszerek hatásai,
hormonális fogamzásgátlók, rendszeres
alkoholfogyasztás is okozhatja. Megtalálható a húsokon és a tejtermékeken kívül a
búzacsírában, búzakorpában, brokkoliban,
a banánban, kelbimbóban és az olajos
magvakban.
A Biotin, vagyis a B7-vitamin jó haj- és
körömerősítő, de cukorbetegség esetén
is jelentősége van, mivel befolyásolhatja
a sejtek inzulin iránti érzékenységét. Napi
szükséglet belőle 50 mikrogramm, felszívódását a magnézium segíti.
Nem jó hír a vegetáriánusoknak és a
vegán életmódot folytatóknak, hogy a
B12-vitamin főként húsokban, májban,
halakban található. Miután növényekben
nem fordul elő, ezért ezen életmódot
folytatóknak különösen oda kell figyelniük ennek a vitaminnak a megfelelő bevitelére. Hosszan tartó hiánya esetén akár
vészes vérszegénység is kialakulhat. Nem
csak akkor alakulhat ki hiányállapot, ha
nem megfelelő a bevitt mennyiség, ezt a
felszívódás zavara, vagy fokozott felhasználás, vagy fokozott igény (például várandósság, szoptatás, dohányzás és rendszeres alkoholfogyasztás) is okozhatja.
A vitaminhiány kiegyensúlyozott, ve-
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gyes étrenddel és egészséges életmóddal megelőzhető. Amennyiben azonban
mégis vitaminok pótlására lenne szükség, számos jó minőségű készítményt
lehet kapni a gyógyszertárakban és
bioboltokban.

Termékajánló:
B-vitamin Komplex
étrend-kiegészítő

Forgalmazó: Sal-Bert Kft.
Kapható: bioboltokban,
vagy megrendelheti a
következő honlapon:
www.vashiany-verszegenyseg.hu
Tel: 36/431-001

Életmód

Gluténmentes prémium étrend-kiegészítők a Vitamedtől!
Mi is az a VitaMed?

A VitaMed prémium étrend-kiegészítő termékcsalád létrehozásakor többféle korábbi tapasztalatot ötvöztünk annak érdekében,
hogy vásárlóink számára a legkiválóbb összetételű, prémium termékeket hozhassuk létre. Kollégáink több mint 16 év kutatói tapasztalattal rendelkeznek az élelmiszeriparban, amely kiterjed a
szektor minden területére. Ezt a tudást, tapasztalatot ötvöztük azzal a
meggyőződésünkkel, amely szerint az egészség fenntartásában ez
egyik legnagyobb segítségünk az a természeti környezet, amely
körülvesz minket, és az onnan származó régóta ismert - vagy éppen
hazánkban újdonságnak számító, de más népek által régóta felhasznált – gyógynövények, gyógygombák.
Így alakítottuk ki prémium étrend-kiegészítőinket azoknak, akik
gondoskodni szeretnének egészségük hosszútávú fenntartásáról. Termékeink gyógynövény és gyógygomba alapú, magas hatóanyagkoncentrációjú, kizárólag természetes hatóanyag kivonatot tartalmazó készítmények.

Mit jelent ez Önnek?

Azt, hogy abból a hatóanyagból, ami miatt étrend-kiegészítőt vásárol, lényegesen magasabb mennyiséget kap egy kapszulában.

Étrend-kiegészítők a természetből

Kezdettől fogva kiemelt területnek tekintjük az innovációt.
A fogyasztói igényekre reagálva, és saját kutatási tapasztalataink
alapján hoztuk létre gluténmentes étrend-kiegészítőinket.
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A VitaMed Prémium gluténmentes termékcsalád megalkotásakor szintén a természethez fordultunk, és bátran nyúltunk többek között olyan gyógynövényekhez, mint a ginkgo biloba, a vörös
cékla, a búzafű, vagy a noni.

Plusz ajándék!

Rendelje meg bármelyik kapszulás termékünket, és a gyógynövények és gyógygombák megismerését segítő e-könyveket adunk ajándékba, segítve hatékony felhasználásukat.

Mindezt mennyiért?

A prémium kategóriát mind a termékek beltartalmában, mind
azok csomagolásában maximálisan érvényre juttatjuk, miközben
mindehhez egy teljesen átlagos, elérhető ár társul.

Ráadásként…

A VitaMed Prémium gluténmentes étrend-kiegészítők az
egészségpénztári rendszerben elszámolható termékek. Ha
Ön egészségpénztári tag, minden befizetett forint után 20 % adókedvezményre válik jogosulttá. Ez azt jelenti, hogy gluténmentes
étrend-kiegészítőinkhez még kedvezőbb feltételekkel jut hozzá.
NutriMed Étrendkiegészítő Zrt.
4026 Debrecen, Simonffy u. 4-6.
info@vitamed.life
+36 70 881 1443

Életmód

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapkövei a mikrobák!
Fedezzük fel őket újra!
Köztudott, hogy manapság már
nincs elég vitamin és ásványi
anyag, nyomelem az élelmünkben! Ezért fogyasztunk táplálék-kiegészítőket. De miért nincs
elég belőlük? Mert a növények
termesztése nem organikus, nem
„bio”! Az igazi választ a kérdésekre a mikrovilág adja.
Nem fordítunk figyelmet a talaj mikrobáira és nem fordítunk figyelmet a beleink
mikrobáira! A föld ugyanazokat az ásványi
anyagokat tartalmazza, mint évmilliókkal ezelőtt. Nem a föld cink- vagy szeléntartalma
csökkent, csak ezek hasznosulása.
Két fontos dolog történt a modern mezőgazdaságban: egyrészt megszűnt a szerves
trágyázás, másrészt bevezették a vegyszeres
gyomirtást.
A szerves trágyával, a benne lévő szalmával rengeteg cellulóz került vissza a talajba. A
szalma szétbomlott, de a cellulóz rostok nem!
A mikrobák és a rostok! Előjön ez a kérdés
nemcsak a beleknél, de a talajnál is. A vízmegtartó cellulóz rostok közt kiváló menedéket
találnak a talaj jótékony mikrobái. Szaporodni
tudnak, magukba szívják a talaj ásványi anyagait és nyomelemeit. Néhány óráig élnek,
majd kötésben visszaadják a talajnak ezeket
az ásványi elemeket és nyomelemeket. A rostok hálózata sokáig megtartja az esővizet is. A
talajban lévő rostok és a közöttük megbúvó
jótékony mikrobák által a növények állandó
víz-, ásványi anyag -, és nyomelem ellátásban
részesülnek.
A szerves trágyázás megszűntével kevesebb rost maradt a talajban. A gyomirtás következményeként pedig kiirtották a mikrobákat a talajból.
Van még egy közellensége a mikrobáknak:
az antibiotikumok. Szükség van rájuk, de
meg kellene tanulni kezelni a rossz hatásukat! Meg kellene tanulnunk a helyes bélflóra
regenerálást!
Az irodalmi adatok szerint 600 féle mikroba élhet a beleinkben. Ezek a mikrobák
több milliárdan vannak és csak néhány óráig
élnek, a tömegük a vastagbélben kitesz másfél kilogrammot.

Dr.Hummel Mikrorostos Gél
Tisztítja a beleinket, lazítja a székletet, növeli a béltartalom elektrontartalmát, ezáltal fiatalon tart és véd a betegségek ellen!
Dr.Hummel Nanorostos Gél
Segíti a saját bélflóra újjáélesztését antibiotikumok után, segíti a vitaminok, ásványi sók és nyomelemek felszívódását, akár több. mint 100 elektront termelő mikrobát is támogat a bélflóránkban! Gátolja az öregedést!
web: drhummel.hu Telefon: 06-72/237 550, 06-20/594-7320
Az egyéni véleményem, hogy a jótékony
mikrobáknak két tulajdonságát használja ki
a szervezetünk.
• Életük során elektronokat adnak le a környezetüknek, így a nyálkahártyának és a béltartalomnak. Ezáltal elektronmegtartó, szerkezetstabilizáló, fiatalság megőrző szerepet
játszanak bennünk.
• Kötésbe hozza és tartja a béltartalom ásványi anyagait és nyomelemeit. A kötésben
elveszítik a töltéseiket az ionos formában
lévő ásványi anyagok és nyomelemek, így
átjuthatnak a sejtek membránjain.
Képzeljük el, hogy az egyik mikroba képes
a cinket, a másik a szelént, a harmadik a magnéziumot megkötni a fehérjéihez. Ezeket az
elemeket az állandóan frissülő tenyészeteik maradványaiból bármikor felszívhatjuk.
Az elhullt mikrobamaradványok folytonos
ásványi só és nyomelem -utánpótlást biztosítanak minden pillanatban. Van, amelyik
vitaminnal lát el bennünket.
Ha nekünk több száz jótékony mikrobánk
van a bélflóránkban, és változatosan táplálkozunk: van szükségünk vitamin- és ásványi
só – valamint nyomelem pótlásra?
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„A táplálék-kiegészítő nem helyettesíti a
változatos étrend szerint táplálkozást!” Igen,
ez egy nagy igazság, de hozzá kell még tenni valamit! Ez az állítás csak akkor teljesül
maradéktalanul, ha az ép bélflóránk több,
mint száz életképes jótékony mikrobát
tartalmaz.
A másik feltétel, hogy a növények is képesek legyenek a nekik szükséges összes
ásványi só-és nyomelem, valamint vitamin
felszívására. Nekik is szükségük van a mikrobák segítségére. Szükség van arra, hogy
a gyökérzetük körül sok nekik hasznos mikroba szaporodjon el. Ehhez az kellene, hogy
ne használjunk glifozátot, és maradjon a talajban elég növényi rost. Ez a növényi talaj
mikroflóra szükséglete.
A mi bélflóránk szükséglete pedig, hogy
minél kevesebb antibiotikumot fogyasszunk,
és minél több rost legyen a táplálékainkban!
Kérjük a mezőgazdaságot, hogy ne használják a glifozátot, és hagyják betakarítás után
a földeken a szecskázott vagy mulcsozott
növényi szárakat, a talaj rosttarartalmának
növelése érdekében!
Dr. Hummel Zoltán

Ajánló
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Életmód

Zöld kávé: harc a zsírok és a lassú anyagcsere ellen!
A zöldkávé egyrészt segíti az anyagcsere zavartalan működését, másrészt klorogénsav tartalmának köszönhetően
csökkentheti a bevitt szénhidrátok zsírrá alakulását, emellett antioxidáns hatása van, csökkentheti
az éhségérzetet és energikussá tesz egész nap.
Míg a hagyományos feketekávé pörkölt
kávészemekből készül, addig a zöld kávé
friss kávébabból kerül előállításra. A zöld
kávébabnak számos egészségügyi előnye
ismert.
A zöld kávé előnye két fő összetevőjének tulajdonítható: a koffeinnek és a
klorogénsavnak, aminek köszönhetően
egyfajta antioxidánsként tarthatjuk számon.

Felfrissít, élénkít, aktivizál, hiszen koffein is van benne, de ez nem ugyanaz a koffein, mint amit a feketekávéban találunk.
A feketekávéban található koffein csak
rövidtávon aktivizálja a szervezetet, míg
a zöld kávéban található koffein lassan és
hosszabb ideig éri el ugyanezt a hatást.

A zöld kávébab jótékony hatásai

A zöld kávé (vagy ahogyan a világban
nevezik, a Coffea robusta) trópusi, 5-6 méter magas cserje vagy fa, melynek a magjából készült italt fogyasztjuk. A Coffea
robusta a Coffea canephora egyik változata. Termőhelyei főként: Elefántcsontpart,
Kamerun, Uganda és Angola. Termesztése még Ázsiában és Óceániában is igen
elterjedt.
A zöldkávé három MAKKA Kávéban is
megtalálható, a 100% arabica kávé mellett a MAKKA Coffee Vitalis, A MAKKA

A zöld kávé főként azoknak jelenthet
nagy segítséget a klorogénsav tartalom
miatt, akik keveset esznek, mégis híznak. A zöldkávé egyrészt segíti az anyagcsere zavartalan működését, másrészt
klorogénsav tartalmának köszönhetően
csökkentheti a bevitt szénhidrátok zsírrá
alakulását, emellett antioxidáns hatása
van, csökkentheti az éhségérzetet és energikussá tesz egész nap.

Érdekességek:
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Rost kávé és a MAKKA Gyömbéres Zöld
kávé is tartalmaz zöldkávé kivonatot, melyet a Rost kávéban a hozzáadott rostok, a
Gyömbéresben pedig a gyömbér különleges íze is kiegészít.
A MAKKA Okos Kávéiról további
információkat keressen a vitalvar.hu
oldalon.

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

Életmód

A fitonutriensekről
A fitonutriensek növényi eredetű tápanyagok, gyümölcsökben és
zöldségekben fordulnak elő. Az emberi táplálkozás szempontjából három csoportot különböztetünk meg:
a karotenoidokat, a flavonoidokat
és a keresztesvirágúakat.
A brokkoli gazdag vitaminokban, ásványi
anyagokban, értékes vegyületekben és fontos növényi rostokban. Kutatások azt is kimutatták, mennyire jótékony hatású többféle rákbetegség, továbbá az áttétképződés
megelőzésében. Különösen prosztata-, végbél- és hólyag-, valamint petefészekrák esetében jutottak kutatók biztató eredményre
a brokkoli-fogyasztás betegség leküzdésében betöltött szerepét vizsgálva. Komplex
összetevői, valamint alacsony kalóriatartalma (34 Kcal/100 gr) miatt az egészségükre
fokozott figyelmet fordítók, sportolók és
diétázók egyik kedvenc zöldségféléje is.

Bár elsősorban tömör virágzatát fogyasztjuk, zsenge szárában és egészséges leveleiben is rengeteg jótékony összetevő található. A friss brokkoli feldolgozásánál ezeket is
érdemes a fazékba, sütőbe vagy épp salátástálba varázsolni.

100 gr-ja mintegy 89 mg C-vitamint tartalmaz, nagy mennyiséggel büszkélkedhet K-vitaminból (101 μg – ez kis híján a
napi szükséglet 100%-a), többféle B- (köztük a folsavként ismert B9-vitaminból)
és E-vitaminokból. Magnézium, kalcium,
cink és vas – ez utóbbi legnagyobb men�nyiségben a levelekben – egyaránt gazdagítja ezt a nyersen, párolva, sütve, főzve
egyaránt kitűnő zöldségfélét.
Közismert immunerősítő hatása is, ami
a vitaminokban egyre inkább szűkölködő késő őszi, téli hónapokban különösen
fontos. Bőrfiatalítóként, szépségmegőrzőként éppúgy értékes, mint csonterősítőként. A benne található úgynevezett
fitovegyületek gátolják a pajzsmirigy túlzott hormontermelését. Rendkívül magas antioxidáns-tartalma következtében
valóságos ízületőr, de az ízületi gyulladások leküzdésében is rendkívül hasznos. A
magas vérnyomással küzdők számára is
valóságos gyógyzöldség – nem csupán
keringésjavító, de óv a vérszegénység ellen, sőt energiával is felölti a szervezetet.
A szürke hónapokban jelentkező túlzott
fáradékonyság kiküszöbölésében pedig különösen fontos a fogyasztása. Az
emésztési problémákkal küzdők számára
is jó hír, hogy a káposztafélékhez képest
lényegesen könnyebben emészthető,
nem terheli meg a szervezetet, érdemes
hát minél többféle módon elkészíteni!
Természetes vitamintartalmát legjobban akkor lehet megőrizni, ha rövid ideig
főzzük.
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Sokan nem kedvelik ezt az értékes
zöldséget, mint ahogy a kelbimbót,
káposztát sem, pedig mind az egészségünket szolgálják. Helyettesíteni
lehet egy kiváló termékkel, a

Cruciferous Plusszal

Brokkoli, retek, káposzta, mustármag, zsálya, édesgyökér olyan
fitonutrienseket tartalmaz, melyek a
szövetek és sejtek egészséges fejlődését segítik, úgy, hogy védi a DNS-t
a vegyi anyagok káros hatásaival
szemben, sugaraival, az oxidációs
folyamatokkal, a vegyszerekkel szembeni védekezését biztosítja.
További érdekességeket oldalunkon
talál, vagy hívjon telefonon:
Király Vilma
06-20/9469-793
www.munka-szorakozas.hu

Életmód

Bemutatjuk a Daknang „vírusölő” csomagunkat
Napjainkban még nagyobb jelentősége van az immunrendszerünk erősítésére és erőnlétünk fejlesztésére.
Cikkünkben egy számunkra különleges terméket szeretnénk bemutatni, ami természetes módon segíthet,
hiszen a természettől kaptuk és alkalmazhatjuk egészségünk fenntartása érdekében.
A természetes eredetű alapanyagokat (újra) egyre elterjedtebben alkalmazzák az élelmiszerekben, a kozmetikumokban és az
egészségügyi termékekben. Mi, akik a Daknang termékeket „életre hívtuk”, felelevenítjük a himalájai gyógynövényekkel kapcsolatos hagyományos tudást, melyet már legalább 2500 éve használnak - főként a keleti kultúrában -, az emberi egészség és hosszú
élet megőrzése érdekében.

Daknang termékeink jellemzői:

Mentesek a tartósítószerektől, mesterséges ízfokozóktól, kémiai adalékoktól és cukortól. A termékeink nem tartalmaznak állati
eredetű termékeket, ezáltal fogyasztásra alkalmasak vegánok és
Egy gyógynövény formula, gyógynövény esszencia. A terméke- vegetáriánusok számára is.
inkben található gyógynövényeket a bhutáni és nepáli Himalája
alacsony és magas régióiban termesztik és gyűjtik, így az üvegekMiért ajánljuk a „vírusölő” csomagot?
be a vadon termesztett növények és természetes anyagok kerülnek, ezáltal egyedülálló hatóanyag tartalommal rendelkeznek.
A himalájai növényi alapú, biogén formulák ezen erőteljes komA maximális mennyiségű vitamin és ásványi anyagok, illetve binációját (DAKNANG™3; DAKNANG™5; DAKNANG™17) kifejeaz aktív növényi hatóanyagok megmaradását elősegíti, hogy a zetten az immunrendszer támogatására fejlesztettük ki.
Daknang termékeinkben a növények hatóanyagai alacsony hőHasználata elősegítheti és védelmet biztosíthat a szervezet
mérsékleten kerülnek kivonásra. Ezt kívánja fokozni az etanol számára a megfázás és influenza tünetei ellen, illetve segítheti a
alapú kivonás, amely elősegíti a kémiai tartósítószerek alkalma- szervezet védekezését a külső környezeti változásokkal és az alzásának elkerülését, valamint lehetővé teszi a termékeink hosszú lergiával szemben, emellett elősegítheti az általános jó közérzet
élettartalmát.
kialakulását is.

Mi is a DAKNANG?

Mit nyújthat a „vírus-ölő” csomag?
1. Erősítheti az immunrendszert
Fokozhatja a test védekező képességét a fertőzésekkel szemben
a torok kaparástól egészen az egész testet érintő megfázásig.
2. Megfázás és influenza ellen
Első segélyt nyújthat. Gyors hatású immunreakciót válthat ki,
ezáltal csökkentheti a betegség időtartamát és mérsékelheti a tünetek intenzitását.
3.Erősítheti a légzőrendszert
Nyugtató hatással lehet az irritált légutakra, a szabad légzés és a
levegő áramlás biztosításával az orrjáratokban.

A csomag 3x10 ml (kb. egy havi adag) és 3x30 ml-es (kb. 3
havi adag) kiszerelésben is elérhető!
Megrendelhető a a www.daknang.unas.hu weboldalon
vagy telefonon a +36 70 325 42 78-as telefonszámon.
Az immunerősítő csomagot most ingyenes házhoz
szállítással küldjük!

4. Kiegyensúlyozhatja a gyulladásra adott válaszreakciót
Hozzájárulhat a szervezet optimális, egészséges immunreakciójához a fertőzésekkel és az allergiával szemben.
5. Segíthet a külvilág kihívásaihoz való alkalmazkodásban
Természetes szabályozó hatásával segíthet, hogy a szervezet
gyorsabban adaptálódjon a stresszhez, a változó időjáráshoz és
az időzónák közti változáshoz.
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Egészség

Az epesavak szerepe az emésztésben,
stresszes életmód esetén és az immunerősítésben
Az epesavak és a zsírbontás
Az epesavak egyik legfontosabb funkciója a zsírbontás, apró részecskékre
diszpergálják – bontják az olajat és a zsírt.
Ezen kívül aktiválják a lipázt, a zsírbontó
enzimet, melynek segítségével felgyorsul
a szervezetben a zsírok / olajok lebontása
és felszívódása. Zsíros – olajos ételek fogyasztásánál már a rágáskor beindul egy
olyan reflex, melynek hatására a májban
képződött és az epehólyagban tárolt epe
kiürül a patkóbélbe, ezzel is segítve, hogy
a zsíros és olajos ételek emésztése minél
hamarabb elkezdődjön.
Az elégtelen epeellátás miatt nem
megfelelő zsírbontás illetve a nem jól
megemésztett étel miatt alakul ki a
puffadás / teltség érzet, fáradtság az étkezések után, mely később hasi fájdalmat
is eredményezhet. Ezeket a negatív hatásokat azzal is megelőzhetjük, ha alaposan
összerágjuk az elfogyasztott falatokat, tehát érdemes kerülni a gyors, habzsoló étkezést. Az emésztés elősegítése epesavak
pótlásával az epekövességtől szenvedő
és epehólyag eltávolító műtéten átesett
betegeknél nagyon fontos, de azoknak is
ajánlott, akik a nagyobb étkezések után a
felsorolt tünetek valamelyikével találkoznak.

A stressz és az epeműködés
valamint az emésztés összefüggése
A stressz jelentős hatást gyakorol az
egész emésztőrendszerre, így az epetermelésre / ürülésre is. A mai világban
azonban szinte lehetetlen a stresszmentes
életmód. A közlekedésben, a munkában,
bevásárláskor, a postán is stressznek vagyunk kitéve.
A kolerikus, vagyis epés ember a közhiedelem szerint mérges, hirtelen kijön
a sodrából. Ez a népi mondás is arra utal,
hogy a stressz negatív hatással van az
epe ürülésére, ugyanis egy csatorna,
a vater papilla segítségével jut az epe a
patkóbélbe. Stressz esetén viszont ennek
a simaizomból álló része összehúzódik
(görcsbe összerándul), ilyenkor az ott lévő
szájadék összeszűkül és nem lesz könnyen
átjárható, így nem jut el a megfelelő helyre az epe, ahol felhasználásra kerülne.

GALLMET-M és GALLMET-N étrendkiegészítők

A két GALLMET termék 30-60 és 90 kapszulás kiszerelésben kaphatók, hasonló mennyiségben tartalmaznak epesavakat, de a GALLMET-M gyógynövényeket
is tartalmaz (mentalevél, a pemetefű, a fehérmályva gyökér, az édesgyökér és az
édeskömény), melyek kiegészítik az epesavak emésztést támogató hatását. A termékek minden gyógyszertárban kaphatók vagy megrendelhetők honlapunkon.
GALLMED Kft. 6500 Baja, Szarvas G. u. 3. +36-79-326581
www.gallmet.hu gallmed@gallmed.hu
Ezért, ha stresszes állapotban ülünk le
enni és zsírosabb ételeket is fogyasztunk,
akkor ez az összehúzódott vater papilla
nem engedi átfolyni rendesen az epét.
Ennek lehet az a hatása, hogy felpuffadunk az ételtől. Hiába termelődik elég
epe, mégsem jut el a patkóbélbe és nem
végzi el megfelelően a zsírbontást.

Mit tehet, aki gyakran stresszes
környezetben éli hétköznapjait?
Érdemes magnézium tartalmú készítményeket fogyasztania, mert az ellazítja
a simaizmokat, így a vater papillát is, valamint erősíti a stressztűrő képességet.
Különösen javasolt azoknál, akiknek az
epehólyagjában már megjelentek kis koleszterin polipok. Ezek lesznek a későbbi
epekő-képződménynek a magjai.
Emellett érdemes epesav tartalmú
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készítményeket és epehígító, epehajtó
gyógynövényeket fogyasztani.

Immunrendszer támogatása
epesavakkal
Az epesavak fertőtlenítő hatása annak
köszönhető, hogy a különböző kórokozók, mérgező anyagok is tartalmaznak
zsírt, melyeket az epesavak segítenek
lebontani. Az immunsejtek sokkal kön�nyebben pusztítják el azokat a lipid burkolattal rendelkező makrovírusokat és
baktériumokat (pl. herpesz, endotoxinok
stb), amelyeknek a zsírt tartalmazó vázát
már az epesavak részben lebontották. Így,
mivel nem engedik őket felszívódni, közvetett, de természetes módon tehermentesítik az immunrendszert, hozzájárulnak
a természetes ellenálló képességhez és
fiziko-kémiai védelméhez.

Mert „az Élet él és élni akar”!

Az ismeretlen ember... I. rész
„Úgy kellene, hogy az ember legyen minden dolgok
mértéke. Viszont az ember idegen abban a világban,
amelyet ő teremtett meg!”
Alexis Carrel

Kedves Olvasó!
Az eddigiekben többnyire olyan dolgokkal foglalkoztunk, melyek közelében,
hatásmechanizmusában vagy rendszerében mindig ott volt az élő ember! De ha
komolyan végiggondoljuk, az emberrel,

mint teremtménnyel igazán sohasem
foglalkoztunk. Mondhatnám, az ember
ismeretlen maradt! Igaz, mindenki behelyettesíthette a maga tapasztalata alapján
az ideális embert, saját magát vagy ismerőseit vagy egy ideált, amilyennek magát

Megvizsgáljuk, milyen tulajdonságokkal rendelkezik az ember.
Milyen törvényeknek van alávetve, akár tud róla, akár nem.
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Nélkülözhetetlen, hogy az emberi viselkedés megértéséhez némi
összefoglaló tudással rendelkezzünk a fizikai, a vegyi és az élettani
mechanizmusokról.
elképzelte, vagy amilyen szeretne lenni.
Most látva a világunk egyre égetőbb dolgait, merész lépést teszünk, megvizsgáljuk, milyen tulajdonságokkal rendelkezik
az ember. Milyen törvényeknek van alávetve, akár tud róla, akár nem. Ehhez a
vizsgálathoz Alexis Carrel munkásságát
hívjuk segítségül.
Alexis Carrel (1873-1944) nem ismeretlen az olvasó előtt. Francia sebész,
fiziológus, aki később Kanadába, majd
az Egyesült Államokba költözött. 1912ben orvostudományi Nobel díjban részesült az érsebészet és a véredények és
szervek transzplantációja terén végzett
munkájáért. Nem filozófus. A tudomány
embere. Életét és idejének nagy részét az
élő anyag vizsgálatával tölti, elsősorban
laboratóriumokban, majd azokon kívül a
világban, ahol az embereket figyeli meg
és igyekszik megérteni viselkedésüket.
Munkásságának területe a tudományos
megfigyelés. Nem akar olyan dologgal
foglalkozni, mely kívül esik ezen a területen. Megkísérli leírni a tényeket, elválasztva azoktól, amelyek csak valószínűek.
Ezeket a megfigyeléseket az Ismeretlen
ember (Man, the unknow, 1935) című
könyvében írja le. 1938-ban visszatér hazájába, Párizsban dolgozik és megalapítja
az „emberi problémák tanulmányozásának intézetét”.

Mint orvos, nagyon jó helyzetben van,
mert különös erőlködés nélkül tanulmányozhatja az élet jelenségeit azok valós
bonyolultságában. Az emberrel kapcsolatos megfigyelések leírásához kellő tapasztalattal rendelkezik, hiszen ismeri a

beteget és az egészségest, a szegényt és a
gazdagot, a tanultat és tanulatlant, a tompa elméjűt, a ravaszt, a bűnözőt, stb. De
éppúgy ismer egyszerű embereket, farmereket, munkásokat, boltosokat, mint
katonákat, politikusokat, államférfiakat,
papokat, tanítókat és arisztokratákat is.
Ebből a merítésből származik megfigyeléseinek sokasága, kiegészítve ezeket a
laboratóriumi kutatásaival, a szövetek rejtett mechanizmusaival, az agyi működéssel melyek a szervi és szellemi működések
alapjait jelentik.
Mindezeket úgy tudta összegyűjteni,
hogy egyszerre élt az óvilágban és az újvilágban is. Ez utóbbiban a Rockefellerféle Orvostudományi Kutatóintézetben
dolgozik. Kiváló kutatókkal, kémikusokkal, fizikusokkal együtt. Itt az élet működésének alapkutatása folyt, mely felölelte
az élettelen anyagnak a szerveződések
irányába való törekvését, a vírusokat, a
baktériumokat, egészen a testünk és a
lelkünk harmóniájáig. A megfigyelő tudós
számára ez egy kimeríthetetlen terület
volt, és az ismeretek széles tárházát biztosította számára.
E rövid lírai bevezető után nézzük meg
azokat a főbb gondolatokat, melyet 1935ig összegyűjtött. Könyve nem a tudósoknak, hanem sokkal inkább a nagyközönségnek íródott.

Az emberek nem értik meg a saját maguk által létrehozott
civilizáció lényegét.
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jó irányban haladunk-e? De azt a kérdést
is fel lehet tenni, hogy milyen lenne a világunk ma, ha Newton nem az élettelen
világ dolgaival foglalkozik, hanem az élet
és az ember legbelsőbb dolgait kutatja, és
az élő anyag területén alkot olyat, amit az
élettelen világban tett?
Egyre többen vannak azok, akiknek van
elég bátorságuk, hogy belássák a szükségességét a szellemi, a politikai és a szociális változásoknak. Akik látják civilizációnk
gyengeségeit, felismerték az ipari civilizációval való szakítás szükségességét, és
azt, hogy másképpen kellene megfogalmazni az emberi haladás lényegét és útját! Talán, ha jobban megismerjük azokat
a tényeket, amelyeket a tudomány kiderített az emberi lényekről, akkor nagyobb
esélyünk lesz egy élhetőbb világ megteremtésében.

Testük és tudatuk természeti törvényeknek van alávetve!
A vizsgált téma, az ember bonyolult felépítéséből következik, hogy ahhoz, hogy
önmagunkról kellő ismerettel rendelkezzünk, több tudományág behívására is
szükség van. Nélkülözhetetlen, hogy az
emberi viselkedés megértéséhez némi
összefoglaló tudással rendelkezzünk a
fizikai, a vegyi és az élettani mechanizmusokról. Van azonban itt egy elég nehezen áthidalható probléma - amit Carrel
közel száz éve fogalmazott meg –, ami
az élettelen anyagokkal foglalkozó tudományok lenyűgöző fejlődéséből és az
emberi lét törvényeinek nem kellő ismeretéből fakad. Egyrészt a technikai fejlődés kényelmet hoz, másrészt degenerálja
az embereket. Így az emberek nem értik
meg a saját maguk által létrehozott civilizáció lényegét, és nem tudják, hogy
testük és tudatuk természeti törvényeknek van alávetve! Bár lehet, hogy ezek a
törvények homályosak, de éppúgy könyörtelenek, mint az élettelen világ törvényei, vagy a csillagok mozgását szabályozó törvények! Ebből következik, hogy
az embereknek meg kell ismerniük testük
és elméjük szükségszerű törvényeit, benső énjüket, embertársaikat és a kozmikus
világ törvényeit is. Úgy tűnik, hogy az ember mindenek fölött áll, de ha degenerálódik, el fog tűnni a civilizáció szépsége,
továbbá a fizikai világ nagyszerűsége is.
Ha pedig józan ésszel visszatekintünk az
elmúlt század eseményeire, nehéz azt
mondani, hogy ez nem így van!

„Az emberiség figyelmének el kell fordulnia a gépektől és az élettelen anyag világától s az ember lelkére kell irányulnia, azokra
a szerves és szellemi folyamatokra, amelyek
megteremtették a gépeket, s Newton és Einstein világegyetemét.”
S itt és most kell ezzel a gondolattal
szembeállítanunk a digitális érát, a mesterséges intelligenciát és a kérdést: vajon

Jobban meg kellene
ismerni az embert
Itt először az élettelen és élő világ kutatásával kapcsolatos alapvető dolgokra
kell ránéznünk.
Az élettelen világ a fizika, a kémia és a
matematikai törvényei szerint nagy pontossággal leírható. Itt csak annyi megjegyzést kell tennünk a későbbi félreértések
elkerülése végett, hogy a fizika nem a
természet működését írja le, hanem csak

Egyre többen vannak, akik látják civilizációnk gyengeségeit,
felismerték az ipari civilizációval való szakítás szükségességét.
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A szakterületek a betegségekkel foglalkoznak, és nem látják
mögötte az élő embert.
azt, hogy mi emberek, hogyan gondoljuk,
jelenlegi tudásunk alapján, a természet
működését. Ettől függetlenül a természet úgy működik, hogy eleget tegyen a
teremtés törvényeinek. A fizika és a kémia elvont és mennyiségi tudományok,
matematikailag kezelhetőek, és bár nem
oldják meg a dolgok végső mibenlétét,
azért a jövőre vonatkozóan következtetéseket tudunk levonni belőlük. Ez azt
jelenti, hogy amikor az ember a fizikai és
kémiai tudományok alapján megismerte az anyag tulajdonságait, akkor szinte
mindent megismert, ami Földünk felszínén van, kivéve az embert.
Az élővilág azonban egy egészen más
megközelítést igényel, s ebben az ember
pedig különösen. Hiszen egy ember rendkívül bonyolult és oszthatatlan egész! A
benne lezajló biokémiai folyamatokról,
különösen a modern diagnosztikai rendszerek és képalkotó technológiák alapján
egyre pontosabb információval rendelkezünk, azonban az események leírásánál
nem sokkal jutott tovább a tudomány. További problémát jelent az, hogy az elemzéshez más tudományok eszköztárát kell
használnunk. Ezek a szakterületek pedig
a saját specialitásuknak megfelelően mutatnak fel eredményeket. Ez egészen odáig vezetett az orvostudományban, hogy a
szakterületek a betegségekkel foglalkoznak, és nem látják mögötte az élő embert!
Nem csoda, hisz a résztudományokból

összerakott ember nem valóságos, nem
az igazi, nem egyéb, mint sémák összessége. Ebből a gondolatmenetből számtalan
kérdés következik!
Amikor egy tudományos alaposságú
megfigyelő elkezd foglalkozni az élővilággal, úgy érzi magát, mintha egy őserdőbe

került volna. Hatalmas, áttekinthetetlen
sokszínűség, és az élő folyamatok sokasága. Amikor a kutató kinéz magának
egy fogódzkodót és elindul, megfigyeléseit rögzítve, az időigényes tevékenység.
Amikor visszatér a kiindulási ponthoz, azt
már nem találja meg a korábbi állapotnak
megfelelően. Lehet, hogy csak a környezete változott meg, de az is lehet, hogy eltűnt. Ezért nehéz olyan kérdésekre választ
adni, hogy hogyan szerveződnek a vegyi
anyagok, hogy egy bonyolult működésű
sejtet létrehozzanak? A megtermékenyített petesejtben levő gének hogyan határozzák meg az egyén jellegét, jellemét,
aki majd ebből a petesejtből fejlődik ki?
A sejtek hogyan szerveződnek szövetté,
majd szervekké? Azt ma már világosan
tudjuk, hogy szövetekből, szervekből,
folyadékokból és tudatból vagyunk ös�szerakva. De nem sokat tudunk a tudat és
az agy viszonyáról. Nem tudjuk pontosan,
hogy milyen mértékben és hogyan módosítja az akarat a szervezet működését!
Nem tudjuk, hogy az étrend és még más
számtalan esemény hogyan módosítja a
genetikai örökségünket. Sok mindent tudunk az élő szervezetről és az emberről is,
de olyan matematikai precizitással, mint
ahogy az élettelen dolgokat megközelítjük és a folyamatokat leírjuk, nem rendelkezünk.

Nem tudjuk, hogy olyan tényezők, mint a siker és a kudarc,
a boldogság és a nyomorúság, az ítélőképesség és a merészség
milyen kapcsolatban állnak a szervezetünkkel.
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tanítsd őket csillagos éjszaka.
Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.
S ti mind, élő és holt anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,
Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.
Az ember gonosz, benne nem bízom,
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom.
Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;
Tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek.
Szabó Lőrinc:
IMA A GYERMEKEKÉRT

Saját testünk megismerése nem látszott olyan hasznosnak, mint
az anyagi világ ismerete és a felfedezett előnyök alkalmazása.
Tehetünk fel keményebb kérdéseket is,
elmehetünk sokkal ingoványosabb talaj
felé. A mechanikus jellegű dolgokat már
elég jól ismerjük, de nem tudjuk, hogy
milyen a kapcsolat a csontok, az izmok,
a szervek működése és a szellemi és lelki
tevékenységek között. Nem tudjuk, hogy
olyan tényezők, mint a siker és a kudarc,
a boldogság és a nyomorúság, az ítélőképesség és a merészség milyen kapcsolatban állnak a szervezetünkkel, és mi
ezek lényege. Tudnánk folytatni a sort, és
számtalan kérdést lehetne még feltenni,
de nagyon sokra nem tudnánk válaszolni! Pedig ezek az ismeretek azért lennének fontosak, mert az ember döntéseit
egyéni, közösségi és társadalmi szinten
is alapvetően meghatározzák. Az ember,
ez az „őrült majom” jelenét és jövőjét ezen
kérdésekre adott válaszok ismeretében
pontosabban meg lehetne érteni. Ennek
hiányában marad a bizalmatlanság, egyéni és társadalmi szinten egyaránt. Nem
hiába fogalmaz így a költő:

szeressétek a gyermekeimet.
Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.
Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.
Kínáld őket gyümölccsel, almafa,

„Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.
Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,

Az anyagi világ meghódítása és az ezzel kapcsolatos energiák kivonása a teljes
létből eredményezte azt, hogy az ember
testének és lelkének vizsgálata majdnem
teljesen kiszorult a mindennapi életből.
Az ok egyszerű, saját testünk megismerése nem látszott olyan hasznosnak, mint az
anyagi világ ismerete és a felfedezett előnyök alkalmazása. A külső világ leigázására tett erőfeszítések elterelték az emberek
figyelmét testük és lelkük belső világáról.
Inkább filozófusok foglalkoztak ezekkel a
kérdésekkel, mintsem orvosok. Holott az
orvosoknak kellett volna megteremteni
az egészséges és beteg test összefüggéseinek tudományos igényű megértését és
leírását, a betegségek megelőzése vagy

„Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.
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hatékony gyógyítása érdekében. Pedig
az emberek fizikai és kémiai vizsgálata
majdnem olyan könnyű, mint a földi világ
más tárgyainak vizsgálata. Az élettan ezt a
területet sikeresen dolgozta fel. Sajnos az
értelmet a teljes képtelenség jellemzi az
élet lényegének megértésére. Ugyanakkor az emberben ott van a homályos vágy
a betegség, a fájdalom, a halál és a világmindenségben uralkodó és azt vezérlő
törvények megértése iránt. Tisztában kell
lennünk azzal, hogy az embertudomány
a legnehezebb valamennyi tudomány között.
Az ember természetének jobb megértése érdekében meg kell vizsgálnunk azt,
hogy milyen problémát okozott a környezet megváltoztatásában az emberek által
feltalált tudomány. Ez azért fontos, mert
egy élőlényre a környezet megváltozása
okozza a legnagyobb traumát. A tudomány pedig egy új környezetet kényszerített az emberekre, melyet gyárak, városok,
monoton munka, sok emberrel való találkozás és szinte a szabadidő teljes hiánya
jellemez. Az embernek alig van saját rendelkezésű ideje! A magányosságot büntetésnek vagy ritka fényűzésnek tekintik.
Gyakorlatilag ellopták az időnket a belső
útjainkon való barangolástól! Pedig ez a
kiegyensúlyozott idegrendszer és a minőségi életvitel egyik alapvető feltétele. De
más hatások is érték az embereket, mint

Az emberben ott van a homályos vágy a betegség, a fájdalom, a
halál és a világmindenségben uralkodó és azt vezérlő törvények
megértése iránt.
az orvostudomány és a higiénia, melynek
során egyértelműen kimutatták a tisztaság fontosságát.
További nagy hatás, hogy az ész elsö-

Az ész elsöpörte a vallásos hitet. A tudomány új szerepet kapott:
a gazdagság, az egészség és a kényelem anyjává vált.
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pörte a vallásos hitet. A tudomány új szerepet kapott: a gazdagság, az egészség
és a kényelem anyjává vált. Bizony, megjelent a kényelem, amiért majd súlyos
árat kell fizetnünk, és már fizetünk is, beleértve az emberi szellem hanyatlását is!
Számtalan egyszerű betegséget legyőztünk és helyüket degeneratív betegségek
foglalták el. A mai világunk kimondottan
mechanikus jellegű és profitorientált.
A szellemi tevékenység hanyatlása
egyértelműen látszik. Ha megfigyeljük a
különböző országok vezetőit, azt találjuk,
hogy a közügyekkel foglalkozók erkölcsi
és értelmi képességei csökkentek. Ezek
a jellemzők nemcsak a megfigyelt országokra vonatkoznak, hanem az egész
világra is! Úgy tűnik, civilizációnk nem
termelt ki eléggé értelmes embereket
magából, akik végig tudnák vezetni a társadalmakat ezen a veszélyes úton! A modern nemzeteket a politikai vezetők értelmi és erkölcsi fogyatékossága jellemzi, és
ez a tudatlanság alapvetően veszélyes a
nemzetekre.
A fentieken túlmenően figyelmet kell
fordítani a nőkre is. Ők határozottan reagáltak a változásokra, a születések arányszáma drasztikusan leesett.
Nézzük, hogy mindez a negatív jellegű

Mert „az Élet él és élni akar”!
változás, hogyan következett be? Modern,
technokrata és profitorientált civilizációnk nagy bajban érzi magát, mert nem
felel meg nekünk! Mert a civilizációt igazi
természetünk ismerete nélkül építették
fel, vagy úgy is fogalmazhatok, hogy építettük fel. Az építkezés nem egy tudatos
folyamat volt, hanem a tudományos felfedezések véletlenszerűsége alapján született meg. A tudományos gondolkodás
szeszélyeiből, az emberek vágyaiból, étvágyából, hiedelmeiből táplálkozva.
A profitorientáció a kutatásokat is alapvetően befolyásolja – eltekintve néhány
országtól – mert ha a kijelölt kutatási terület nem látszik igazolni a profit érdekeit,
akkor azt leállítják. Azaz, a kutatások nem
a természet jobb megismerése érdekében
folynak, hanem csak a magasabb profitráta eléréséért.
A tudomány hektikusan fejlődik, körülményektől, zsenik születésétől és még
számtalan feltételtől függően. De bőségesen vannak eredményei, melyekből csak
azokat választottuk ki, melyek a profit
orientált világnak megfelelnek, és az emberiség érdekeinek figyelembe vételétől
eltekintettünk. Döntéseinket a legkisebb
munka - azaz a legnagyobb kényelem és a legkisebb ráfordítás elve irányította.
A döntésekben nem jutott szerep annak
megvizsgálására, hogy mennyire fogja
befolyásolni az emberek életét és szellemi
tevékenységét.

A létrejött bajok megoldásának egyetlen lehetséges orvossága van:
ismerjük meg önmagunkat sokkal mélyebben
és sokkal alaposabban.
Kedves Olvasó!
Nézz szét, nyisd ki a szemedet! Tedd
fel a kérdést magadnak: ilyen világban
akarsz élni? Biztosan nem! Annak áldozatai vagyunk, hogy az anyagtudományoktól elmaradtak az élettel foglalkozó
tudományok! A létrejött bajok megoldá-

sának egyetlen lehetséges orvossága van:
ismerjük meg önmagunkat sokkal mélyebben és sokkal alaposabban. Ha ezt
elérjük, akkor majd megérthetjük, hogy a
modern élet milyen módon befolyásolja
tudatunkat és testünket, lelkünket akaratunk ellenére. Ez lehetőséget fog adni
az alkalmazkodásra, a környezet megváltoztatására és a Föld megmentésére is. Ha
mindezeket feltárjuk, megtanuljuk testi,
szervi valamint lelki életünk könyörtelen
törvényeit, akkor majd megértjük erkölcsi
és szellemi betegségeink okát és forrását.
Ez pedig a gyógyulás alapfeltétele! Ennek
a tudásnak birtokában majd megértjük,
hogy mennyire nem szabad pillanatnyi
szeszélyeinknek megfelelően módosítani
környezetünket.
Létünk természetes feltételeit a modern civilizáció tönkretette, ezért az élettudományok szerepe felértékelődött és
az összes tudomány között a legszükségesebbé vált.
(folytatjuk)
Barátsággal
Erdei István

Nézz szét, nyisd ki a szemedet! Tedd fel a kérdést magadnak:
ilyen világban akarsz élni?
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Egészség

Mi a májzsugorodás?
Az egészséges máj egy betegség után, ha gyulladás miatt kialakult hegesedést kell is helyrehoznia, jól és gyorsan reagál, regenerálódásra képes. Ha azonban a szervezet nem győzi le a májkárosító kórokozót, ha esetleg
újra és újra ártalmas anyagokkal találkozik (például alkohollal), a májsejtek komolyan károsodni kezdenek, és a
szerv eltorzul. Májzsugorodás, azaz cirrózis hepatisz esetén a májban kevesebb a működő szövet, a sejtek helyén
hegszövet jön létre, így a szerv vérellátása nem biztosított, és anyagcsere-folyamatait nem tudja ellátni.

Mi okozhat májzsugorodást?
Bármely életkorban előfordulhat. Leggyakoribb oka a krónikus alkoholbetegség, amely a cirrózisos esetek 80 százalékáért felelős. A rendszeresen nagy
mennyiségű alkoholt fogyasztóknak csak
5-10 százalékánál alakul ki alkoholos májkárosodás. Magyarországon egymillió
nyilvántartott alkoholbeteg van, nem csoda tehát, hogy az alkoholos májzsugorodás gyakori betegség. Nálunk százezer főből, évente átlagosan 125 ember hal meg
alkoholos májbetegségben. Ez nagyjából
megfelel a nyugat-európai szintnek. Az
alkoholos májzsugorodás világstatisztikáját az Egyesült Államok vezeti, de sajnos
hazánk is előkelő helyen áll. A májzsugorodás nem csak az alkoholproblémás
emberek betegsége. A hepatitis B-ben,
méginkább a hepatitis C-ben megbetegedőknél a krónikus forma 20, illetve 80
százalékban alakul ki, mely az évek folyamán májcirrózisba torkollik. A májat sújtó,
krónikus gyulladásos betegség 20-50 év
alatt alakul cirrózissá.

A májzsugorodás tünetei
A betegség sokáig tünetmentes. A
kezdeti tünetek nem jellemzők a májzsugorodásra, hasonló tüneteket bármilyen
krónikus betegség előhívhat. Ilyenek
például a rossz közérzet, gyengeség, kimerültség, gyakran étvágytalanság, a
hányingerrel, fogyással együttjáró hasi
fájdalom és a pókháló-szerű értágulatok a
bőrön. A menstruációs vérzés elmaradhat
(amenorrhea), csökkent nemi vágy, impotencia alakulhat ki, esetleg fájdalmas emlőnagyobbodás jelentkezhet (férfiaknál).
A későbbi panaszokat a működő májsejtek hiánya miatt bekövetkező zavarok,
és a máj szövetének hegesedése miatt,
a májkapu-véna (vena portae) keringési
elégtelensége okozza. A fehérjetermelés

zavara a vér csökkent albumin fehérje
szintje miatt, boka körüli ödémát okoz,
és szerepet játszik a hasüregi folyadék
felszaporodásában (aszcitesz) is. A véralvadási rendszer fehérjéinek hiánya miatt
fokozott vérzékenység, véraláfutások,
zúzódások, vérzés (leggyakrabban orrvérzés) jelentkezik. Előrehaladott májzsugorodásban sárgaság alakulhat ki, a bőrben
lerakódó pigmentek miatt a beteg viszketésre panaszkodik.
A méreganyagok felhalmozódása a tudatállapot változásával jár, amely a személyiségváltozástól a kómáig terjedhet. A
kezdeti tünetek: a személyes megjelenés
elhanyagolása, feledékenység, koncentrációs- és alvászavarok. A máj a gyógyszerek feldolgozásában és lebontásában
(metabolizmusában) is jelentős szerepet
játszik. Károsodásakor a gyógyszerek kiürülése lassul, felhalmozódhatnak a szervezetben, ezért mellékhatásaik fokozódhatnak.
Egészséges emberben az emésztőrendszerből és a lépből a májon át áramlik a
vér vissza a szívbe. Májcirrózisban a hegesedés miatt ez az átáramlás akadályozottá
válik, a vér a májkapu-vénában feltorlódik, a vérnyomás megemelkedik A vér
olyan ereken áramlik el, amelyeken eddig
csak kis mennyiségben folyhatott át. Ezek
az erek kitágulnak, a faluk sérülékennyé
válik. Legveszélyesebb a nyelőcső alsó
harmadában található kis erek tágulata
(oesophagus varicositás), mert ezek kön�nyen megrepedhetnek, akár halálos vérzést okozva.

A májzsugorodás kezelése
A gyógyulási esélyek nagyban függenek
a kiváltó októl. A genetikai rendellenességek általában nehezen kezelhetők eredményesen. Az alkoholos májzsugorodás
rosszabbodása fegyelmezett életmód és
helyes terápia mellett legtöbbször megállítható, így viszonylag jó prognózisú.
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- Tationil -Glutation injekció
A glutation természetes körülmények között a májban alakul ki és a sejteken belül
segíti más antioxidáns molekulák, például
C-vitamin, E-vitamin oxidációs, redukciós
folyamatait! A szervezet glutation hiányát
olyan megbetegedések idézhetik elő, melyek során megnő a glutation szükséglet,
mint például a szintézishez szükséges
aminosavak hiánya, illetve olyan betegségek, melyek akadályozzák a glutation
szintézisét. Néhány példa azokra a betegségekre, melyek kapcsolatban vannak a
szervezet glutation hiányával: diabetes,
májbetegségek, szürkehályog, HIV fertőzés,
rákos megbetegedések, ismeretlen eredetű
tüdőfibrózis. A dohányzás szintén előidézője a glutation hiánynak, mivel növeli annak
kihasználtsági fokát.Májzsugor, májgyulladás: Májzsugorban szenvedő betegeknél, illetve alkoholizmus következtében a plazma
és az eritrociták GSH szintje alacsonyabb a
normálisnál. A vírusos hepatitis során szintén csökkenhet a GSH szint, hepatitis C típusú betegségben szenvedők esetében pedig
a monociták alacsonyabb GSH szintjét figyelték meg.

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

Egészség

A metabolikus szindróma kezdete
Sajnos „mérgező” környezetben
élünk. Étkezéskor, a zsúfolt városokban való séta közben - és sorolhatnám- ki vagyunk téve számos
vegyi ártalomnak. A toxicitást szinte lehetetlen elkerülni, így az idegrendszer, a belek, a máj és a vesék
könnyen túlterheltté válhatnak.
Az ayurvéda az emésztés tüzét Agninak
hívja. A jól működő Agni egy jól működő
immunrendszert eredményez. Tüzes természete révén felforrósítja az emésztésre váró
tápanyagot, segíti az optimális felszívódását,
elégeti az emésztés során keletkező anyagcsere-termékeket, és ezzel tiszta testet biztosít. Amennyiben az Agni nem megfelelő
erősségű, a káros anyagcsere termékek és a
kívülről jövő toxikus anyagok felhalmozódnak a testben, melegágyat készítve a betegségeknek.
Ezeket a méreganyagokat két kategóriába sorolhatjuk: vízoldékony és zsíroldékony
toxinok. A vízoldékony mérgek könnyedén
kimosódnak a szervezetből, a zsíroldékony
mérgektől azonban jóval nehezebb megszabadulni. A zsíroldékonyak közé tartoznak a
tartósítószerek, az élelmiszer adalékanyagok,
a nehézfémek, a műanyagok és más vegyi
anyagok. Ezek a zsírsejtekbe és az agyba
ágyazódnak, ahol éveken át képesek elraktározódni. Jól működő máj esetében - és
természetesen alacsony stressz-szintnél - a
káros anyagok nem tudnak elraktározódni.
Ha a test túlterhelt, a máj képtelen elvégezni feladatait, hamar felbillen a metabolizmus, zsírok rakódnak le testszerte. Ezzel
kezdetét veszi a metabolikus szindróma
tünetegyüttes.

A túlterhelt máj tünetei:

• puffadás
• mell duzzadása és érzékenysége menstruáció alatt
• felesleg lerakódása a hason, csípőn, majd
később a feltesten, comb belsőkön
• hiperérzékenység
• bőrirritációk, bőrviszketés
• ízületek merevsége
• kéz- és lábdagadás
• kiválasztási zavarok
• fejfájás
A máj terheltségével sajnos előbb-utóbb

károsodnak a bélbolyhok is, melyek veszélyeztetik a belek megfelelő működését. A
bélbolyhok ki is tudnak száradni nagy stressz
hatására, ilyenkor székrekedés léphet fel.
Vagy ellenkezőleg: túl sok a nyálka termelődik, a toxinok visszakerülnek a májba.
A bélbolyhok más tényezők miatt is károsodhatnak, pl. a stressz, az aggodalom, a
feldolgozott élelmiszerek, a kávé, a cukros
üdítők, az élelmiszer adalékanyagok és a savtúltengés.
Az optimális epeáramlás a májból szintén
nagyon fontos, mivel az epe felfalja a zsírokat és immunválasz-adóként viselkedik az
emésztőrendszerben. Segít eltávolítani a
nehézfémeket, megöli a parazitákat, a káros
baktériumokat és számos más anyagot, ami
károsíthatja a szervezetet.
A rostokban gazdag táplálkozással az
epe segíti az ürítést. Amennyiben hiányzik
a rost, az epe akár 80-90%-a újra felszívódik
a májban. Ilyenkor a máj túlterheltté válik,
idővel telítődhet, az epe pedig vastag és iszapos lesz, így nehezebben fogja lebontani a
zsíroldékony mérgeket.

Az ayurvéda a fő hangsúlyt a szervezet
méregtelenítési folyamata szempontjából
gyakran helyezi az Agni növelésére, az égési
folyamatok beindítására.

FIGYELEM:

Amíg az idegrendszer nem stabil, azaz
stresszesek vagyunk, nincs zsírégetés! Ha
kikerül a nyomása alól, a szervezet újból zsírégetésre kapcsol. A folyamat helyreállításához több ayurvédikus gyógynövény készítményt is használhatunk.
Idegnyugtatásra és immunerősítésre Gotu
Kola-t és a Stress Guard készítményeket javasoljuk, ezekből reggel és délben 1-1 szem
ajánlott. Éjszakára 1 szem Brahmi javasolt.
Amikor lecsendesedett a szervezet és
megnyugodott – ez kb. 2- 3 hetes kúra után
megtörténik -, elkezdhető a Livgood máj
tisztító készítményalkalmazása, reggel-este
1-2 szem, délben pedig folytathatjuk a Gotu
Kola, vagy Stress Guard alkalmazását.
Rost bevitelre folyamatos szedésre a
Nature Care útifű maghéj ajánlott.

A máj telítődése

A méreganyagokkal és epével eltelt máj
a mérgeket a véráramba nyomja, ahol azok
megtalálják az útjukat a zsírsejtekhez. Itt éveken át el tudnak raktározódni, ami degenerációhoz és oxidációhoz vezet. A test minden
része - beleértve az agyat is -, lehet ezeknek
a méreganyagoknak a célpontja. Egyre gyakoribb, hogy ezek a toxinok neurotoxinokká
válnak és az agy zsírszöveteiben raktározódnak el kognitív zavarokat és más egészségi
problémákat okozva.
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Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 153. rész

I

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

Az ínhüvelygyulladás megelőzése és szelíd gyógymódjai
Váradi Tibor

nálata. Ha orvoshoz
fordulunk, gyulladáscsökkentő krémeket és gyógyszereket is kaphatunk,
makacsabb esetben
akár helyi szteroidos
injekció vagy fizioterápia is szóba jöhet.
Nézzük, mi mindent tehetünk a
megelőzés
érdekében természetes
módszerek alkalmazásával!
Izmaink a csontjainkon inak révén tapadnak, amelyeket alagútszerű képződmény,
az ínhüvely vesz körbe. Az ínhüvely feladata egyrészt az inak védelme, másrészt
kenőfolyadék termelése annak érdekében, hogy míg mindennapi tevékenységeinket végezzük, az inak akadálytalanul
tudjanak elmozdulni az ínhüvelyben. Ínhüvelygyulladás esetén az ín tapinthatóan duzzadt, kisebb mozgáskísérletre is
fájdalommal reagál, passzív mozgatáskor
hóropogás-szerűen súrlódik és egész lefutásában nyomásérzékeny. Helyileg leggyakrabban a csukló és az alkar kézháti oldalán
futó inak, a vállöv, valamint az Achilles-ín
érintett.
A panasz általában túlerőltetés következtében lép fel, különösen monoton,
egyoldalú munka esetén (pl. gépelés) vagy
egyéb betegség (pl. köszvény) részeként
alakulhat ki, ritkábban sérülés vagy fertőzés áll a háttérben. Ha a panaszok hónapok
óta fennállnak, érdemes orvoshoz fordulni,
hogy kiderítsük, nincs-e a szervezetben
gyulladásos góc.
Fizikai szinten az elsődleges kezelési mód
az érintett terület átmeneti nyugalomba
helyezése. Ehhez sokszor elegendő lehet a
fáslizás vagy tépőzáras rögzítősín hasz-

Táplálkozás

A helyes táplálkozás fontosságához kétség sem férhet. A jól megválasztott táplálék
gyógyíthat és csillapíthatja a fájdalmakat.
Az elsavasodás gyulladást okoz a szervezetben, a mozgásszervi panaszok azonban
különösen jól reagálnak a lúgosító diétára.
Az állati eredetű alapanyagokat azok
savasító hatása miatt érdemes kiiktatni az
étrendünkből. Gyógyulásunk érdekében
tanácsos átállni sok friss, nyers zöldséget, gyümölcsöt és csírákat tartalmazó
étrendre. Különösen ajánlott zöldségfélék a
spenót, az uborka, a fodros kel, a zeller,
az avokádó, a kelkáposzta vagy a cékla.
Csírák közül leginkább a retek-, a lucerna- és
a szójacsíra ajánlott. A víz mellett érdemes
zöldségleveket és lúgosító gyógyteákat
(hársfa, menta, gyömbér, édesgyökér) is fogyasztani méz és citrom nélkül.

Ortomolekuláris medicina

A hialuronsav segít az ínhüvely rugalmasságának megtartásában, továbbá elősegíti
a kötőszövet regenerálódását, képződését,
különösen a gyulladás késői szakaszában.
Kapszula és por formájában kapható, napi
50–100 mg bevitele javasolt. A C-vitamin
hiánya gyenge kötőszövethez vezethet, így
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alkalmazása fontos lépés a gyógyuláshoz,
mivel segíti a kollagén képződését, a sérült
inak regenerációját. A kollagénképződés
támogatása érdekében a napi 100–200 mg
C-vitamin bevitele ajánlott. A kurkumin is
rendelkezik gyulladásgátló hatással, ebből
napi 20–50 mg szedése javasolt, lehetőleg
C-vitaminnal kombinálva.

Fitoterápia

A gyulladásgátló hatás és az anyagcsere serkentése érdekében csalán, bodza,
gyermekláncfű és árvácska felhasználásával készíthetünk teát az alábbiak szerint:
a felsorolt növények 1:1 arányú keverékéből
1 evőkanálnyi mennyiségre öntsünk forrásban lévő vizet, hagyjuk állni 15 percig, majd
naponta háromszor igyunk meg belőle egyegy csészényit a tünetek enyhüléséig.
Javasolt továbbá az érintett terület naponta többszöri bedörzsölése regeneráló
hatású árnikatinktúrával vagy fájdalomcsillapító orbáncfűolajjal. A köményolaj
külsőleg használva nyugtató, kiegyensúlyozó hatással bír a gyulladásos folyamatok
esetén. Árnika- vagy feketenadálytő-tartalmú krémmel is érdemes naponta többször bekenni az érintett területet.

Borogatások és pakolások

Jól enyhíti a gyulladást és fájdalmat a hideg vizes borogatás, de készíthetünk borogatást vagy karfürdőt görögszéna, feketenadálytő vagy árnika kihűlt teájából is. Ez
utóbbinál a gyógynövényfőzetet egy lavór
testmeleg vízhez öntjük és a kart 15 percre belemerítjük. Pakolások közül rendkívül
hatékony a gyógyiszap. A kezelés során
egyrészt az iszapban lévő, bőrön keresztül
felszívódó ásványi anyagok jótékony hatását, másrészt nagy hőtároló kapacitását aknázzuk ki. Éjszakára káposztalevél-pakolás
ajánlott, melyet laza kötéssel rögzítsünk. A

Öngyógyítás abc-je
felhelyezés előtt sodrófával sodorjuk meg a
káposztalevelet, hogy kiserkenjen az antioxidánsokban rendkívül gazdag leve.

Homeopátia

Ínproblémákra a Ruta az egyik leghatékonyabb szer, sajgó jellegű gyulladásos
fájdalom esetén ezt válasszuk! Ha a terület érintésre érzékeny, kiegészíthetjük
Arnicával. A Bryonia a megfelelő szer
duzzanat esetén és ha látványos a javulás,
amikor nyugalomba helyezzük a kezet. A
Hypericum akkor indokolt, ha villámcsapásszerű idegi fájdalom kíséri a panaszokat.
A szereket D12-es vagy C9-es erősségben
alkalmazzuk a panaszok fennállásáig, az
első nap 5×5, a további napokon pedig
3×5 golyó dózisban. Ezenkívül a Traumeel
kenőcs gyulladáscsökkentő hatása révén
helyileg enyhíti a fájdalmat és a duzzanatot.

Schüssler-terápia

A Schüssler-sók közül a Ferrum
phosphoricum gyulladásgátló hatása miatt javasolt, enyhíti a fájdalmat, krémként is
használható a területre kenve. Már az első
panaszoknál tanácsos szedni belőle 15 percenként 2-3 tablettát. A szervezetben megjelenő gyulladáskor a szervezet elsavasodik,

ilyenkor a Natrium phosphoricum szabályozó hatása révén rendezi a szervezet savbázis egyensúlyát.
Duzzanatok megjelenésekor a szervezet
folyadékháztartásának
szabályozásában
részt vevő Natrium chloratum javasolt,
heveny esetekben akár félóránként szedve,
krónikus esetben naponta 2-3 tabletta fogyasztása javasolt. A Kalium sulphuricum
felgyorsítja a gyógyulás folyamatát, lerövidíti a gyulladás idejét, ebből napi 2×3 tabletta javasolt, legalább négy héten át.

Bach-virágterápia

Ha a terület túlterhelése miatt alakul ki az
ínhüvelygyulladás, akkor a szilfa alkalmazható, mivel segíti a testünkre való figyelést,
felelősségteljesebbé tesz, különös tekintettel a stresszre és a megfelelésből fakadó
túlmunkára. A magyal esszenciája is használható, különösen ott, ahol megjelenik az
agresszivitás és az ingerlékenység témája és
a test hajlamos a gyulladásos folyamatokra.
Az esszencia nagyobb egyensúlyt biztosít,
erősíti az érzékenységet másokkal szemben, így csökkenti az agresszió lehetőségét,
amely végül fizikai szinten is megmutatkozik. Túlzott ambíció vagy rendkívüli mértékű munkavágy esetén a tölgy esszenciája
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segít jobban beosztani az erőnket, felismerni a test és az elme határait, továbbá megengedi a lazítást.

Lelki háttér

Ínhüvelygyulladáskor eltűnik a könnyedség, a lazaság a kéz és a kar mozdulataiból,
helyette konok ellenállás, súrlódás és görcsösség jelenik meg. Az észszerűség leple
mögé bújtatott állandó és unalmas, vagy
kevéssé értékesnek tartott tevékenység
okoz belső konfliktust. A feloldás útja, hogy
felfedezzük belső konokságunkat és elválasztjuk a végzett tevékenységtől, hogy a
kétkezi munkát újra olyan odaadással tudjuk végezni, ahogyan a kézművesek teszik.
Az alábbi pozitív gondolatok napi szintű
ismétlése segíti a teljes gyógyulást: „Kész
vagyok felhagyni az örökös kritikával.”
„Szeretem önmagam.” „Bízom magamban.” „Elmém békés és nyugodt.” „A lényegre figyelek.”„Tárt karokkal fogadom
az élet adta lehetőségeket.” „A bölcsesség és a szeretet birtokában könnyedén
irányítom a sorsomat.”
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont
munkatársai

Ajánló
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Bőrápolás

CBD tartalmú kozmetikumok
- vajon megérik a pénzüket?

A CBD kozmetikumok megjelenésével a szépség- és a bőrápolás piacán jogosan merülnek fel a kérdések, hogy vajon ezek a termékek
hatékonyak-e, nem toxikusak-e és
biztonságosak-e.

Kiegészítőként a CBD kivonatok és olajok
csodákra képesek a testünkkel. Kutatásokból származó bizonyítékok mutatnak rá sok
előnyére. A CBD segít szorongás, stressz,
álmatlanság, fájdalom, gyulladás és egyéb
fájdalmak esetén. Még mielőtt megkérdezné - nem, a CBD nem pszichotróp, nem okoz
tudatállapot módosulást. A CBD-t elsősorban
gyógyászati célokra használják. Néhány megbetegedés esetében a hagyományos nyugati
orvoslás alternatívájaként tekintenek rá, és
vannak olyan esetek, amikor ez az egyetlen,
ami segíteni tud.
A bőrápolás terén a CBD-t az erős gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatása miatt
használják. Mit jelent ez Ön számára? Ha bőre
hajlamos a gyulladásra bőrpír, érzékenység,
irritáció, pattanások stb. formájában, a CBDolaj segíthet enyhíteni a tüneteket és megnyugtatni a bőrt. Antioxidáns hatásának köszönhetően pedig megszabadítja bőrünket
a szabadgyököktől, fiatalosabb megjelenést
biztosítva.

Mi a CBD olaj valójában?

A CBD a kannabidiolt jelenti. Ez a vegyület
a kannabisz - magyarul kender - növényből
származik. A CBD-t szájon vagy bőrön át lehet
alkalmazni, például bőrápoló termékek segítségével. A kendermagolaj és a kannabiszolaj
nem ugyanaz, mivel a kannabisz olajat kender növényből vonják ki, míg a kendermag
olajat a kender magjából sajtolják hidegen. A
kender kivonatok a teljes növény összes hatóanyagát tartalmazzák, ami több ezer hatóanyagot jelent, míg a kendermag olaj vitaminokat, ásványi anyagokat, Omega zsírsavakat
tartalmaz.
A CBD kiegyensúlyozza a testi funkciókat azáltal, hogy befolyásolja az endokannabinoid
rendszerünket, amely kémiai vezetőként hat
a szervezetünkben, ügyelve arra, hogy minden „alkatrészünk” harmonikusan működjön.

Mit tartalmaznak
a kenderkozmetikumok?

Hidegen sajtolt kendermagolaj: revitalizálja a bőrt és erősíti annak regeneráló
képességét. Megőrzi a természetes olajok és
nedvesség egyensúlyát a száraz és érzékeny
bőrben és erősíti annak védőrétegét.
Kender hidrolátum: ez a ritka virágnedv
hidratálja és regenerálja az érzékeny bőrt.
Antimikrobiális hatása van és egyedülálló
természetes tonikként fejti ki hatását, amely
szűkíti a pórusokat és védi az érzékeny bőrt.
CBD olaj: ez a titokzatos, aktív hatóanyaga
a kendernek a bajba jutott bőr megmentője.
A bőrnek szüksége van rá, amikor viszketési tünetekkel, kiütésekkel vagy kipirulással
szembesül. Amiatt, hogy képes csökkenteni
a faggyúmirigyek faggyúkiválasztását, a CBD
a pattanások és a zsíros bőr elleni küzdelem
kiváló szövetségese.

A CBD tartalmú
kozmetikumok előnyei

1. Gyulladáscsökkentő: minden bőrtípus begyulladhat, ami az akuttól a krónikusig változhat. A CBD segíthet ennek enyhítésében.Úgy enyhíti a bőr gyulladását, hogy
csökkenti a gyulladást elősegítő citokinek
termelését. A citokinek olyan fehérjék,
amelyek kölcsönhatásba lépnek az immunrendszerrel és gyulladásszabályzó feladatot
látnak el. A gyulladást támogató citokinek a
fájdalomérzethez is társulnak, így a citokinek
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CBD-vel történő szabályozása javíthatja
mind a gyulladt, mind a fájdalmas bőrt.
2. Pattanások ellen: gyulladáscsökkentő
hatásaihoz hasonlóan a CBD akneellenes
hatásokkal is rendelkezik. Egy magyar kutató
szerint a CBD hatékonyabb lehet az akne kezelésénél, mint az Accutane. Ez egy nagyon
jó hír azon nők számára, akik pattanásoktól
szenvednek.
3. Bőrbetegség kezelő: több kutatás
azt sugallja, hogy a CBD enyhítheti a szárazságot, viszketést, égési problémákat és
így tovább. Ezért segítség lehet a következő
bőrbetegségekben: pikkelysömör, bőrgyulladás, xerosis (ez utóbbi az idős emberek több
mint felénél jellemző és a tünetei közé tartozik a
súlyos bőrszárazság, bőrviszketés).

Elérhetőségek és további információ
a kozmetikai termékeinkről:
kozmetikum.kenderter.hu
+36 (30) 553 4223; info@kenderter.eu
A cikket bővebben, csatolt tanulmányokkal
az oldalunkon is elolvashatja:
https://kenderter.eu/hireink/cbd-tartalmukozmetikumok-vajon-megerik-a-penzuket/
A következő kupon használatával spóroljon
10%-ot: KTZU-KOZMETIKUM
(Érvényes június végéig. Fizetésnél kell megadni)

Bőrápolás

Ápolt lábak, elismerő tekintetek
Visszavonhatatlanul itt a meleg, a jó
idő. Lábaink egyik napról a másikra
megszabadulhatnak cipőjük fogságából. De csak akkor tündökölhetnek, ha ápoltak, egészségesek. Ebben lehet segítségünkre a Napvirág
Manufaktúra. Természetes összetevőjű natúrkozmetikumaikkal valóban megszépülhet a lábunk, és még
a környezetünket sem károsítjuk, ha
őket választjuk, hiszen termékeik
csomagolása visszaváltható.

Tavaszi lábápolás

A hosszú tél alatt cipőbe, csizmákba
száműzött lábfejeinknek igazi felüdülést
jelentenek a melegebb, tavaszi napok.
Ilyenkor már előkerülnek lassan a szekrények mélyéről a szandálok, papucsok,
szellős lábbelik. Érdemes ekkor már bevezetni a napi rutinba a lábainkkal való törődést is. Nem muszáj órákig tartania, ám
a rendszeres törődés pár nap alatt látható
eredményeket hoz. Most a Napvirág Manufaktúrával szépíthetjük lábainkat.

Levendulás lábfürdő és testradír

Lábaink egészségéért és szépségéért
tennünk kell. Radírozás, hidratálás, mélyápolás és kényeztetés, a manikűr mellett.

Szenteljünk pár percet naponta lábfejeinknek, melyek egész nap hordoznak minket.
Lábfejeink ápolását kezdhetjük egy illatos
fürdővel. A lábfejeket áztassuk be meleg,
sós vízbe. Ehhez igazi felüdülést jelenthet
a Napvirág Manufaktúra levendulás
fürdősója, mely virágos illatával egészen
kikapcsol, és a napi stresszt is oldja, ha épp
este alkalmazzuk, hiszen a benne található
bio orvosi levendula kisimítja az idegrendszer ráncait. Amikor már eléggé felpuhult
a sarkok kemény bőre is, öblítsük le a lábfejeinket, szárítsuk fel a vízcseppeket róluk egy puha
törölközővel. A lábfejeinket hetente legalább egyszer radírozzuk le alaposan
egy természetes bőrradírral, mely lehet citromlé,
méz és só keveréke, vagy
a Napvirág Manufaktúra
testradírja, azok közül is
ideális választás a hévízi
iszapos bőrradír. Az organikus szőlő- és mandulaolajjal nagy gondossággal
összeállított Napvirág bőrradír parajdi sóval készül,
melyhez az ásványi olajokban gazdag hévízi iszap
extra hozzávaló, ahogyan
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a virágok virágának kényeztető és bőrápoló illóolaja is, az ilang-ilang. A radírt körkörös mozdulatokkal vigyük fel a lábfejre,
és masszírozzuk át vele, a sarkokat pedig
jól dörzsöljük le. Vigyázat, ha sérülés van a
sarkokon, úgy a dörzsölést ne alkalmazzuk!

Hidratálás, táplálás, puhaság

Miután a bőrradírral eltávolítottuk az elhalt hámsejteket, a talpak, és a lábfej hidratálása következik. Ezt a műveletet este
és reggel is érdemes elvégezni akár mindennap. A reggeli hidratálás során használjunk olyan lábkrémet, mint a Napvirág
Manufaktúra kifejezetten lábfejek ápolására kifejlesztett terméke, mely könnyen
beszívódik, nem hagy maga után olajos
érzetet, mégis értékes hatóanyagokkal,
vitaminokkal ásványi anyagokkal táplálja az igénybe vett lábak bőrét. A Napvirág lábápoló kréme kiváló minőségű
shea vajból készült, mely hozzájárul a
bőr simaságához, rugalmasságának vis�szaállításához. A shea vaj gazdagságát
jól kiegyensúlyozza az édes mandula
olaj, mely könnyen a mélyebb rétegebe
hatol, segít visszaállítani a bőr eredeti
védőrétegét, és rendkívüli bőrregeneráló
képességgel rendelkezik, így az igénybe
vett bőr puhítására, hidratálására az egyik
legalkalmasabb hidegen sajtolt növényi

Életmód
olaj. A lábkrémet a borsmenta frissítő és
izzadásgátló tulajdonságokkal is rendelkező esszenciális olajával illatosították a
teafa illóolaja mellett, mely utóbbi különleges fertőtlenítő hatással rendelkezik.
Ebben a lábkrémben magas az allantoin
tartalom, mely javítja a bőr szerkezetét,
e-vitamin tartalma pedig bőrnyugtató
hatású. Az esti lábápoláshoz pedig válasszunk olyan krémet, mely gazdagabb,
zsírosabb összetételű, így az éjszaka során
a pihenő lábak bőrét teljes mértékben képes hidratálni. Ilyenek például a Napvirág
Manufaktúra testvajai, azok közül is kiemelkedik a gyógynövényes testvaj shea
vajjal és körömvirággal, mely nem csak
ápol, de a sebek gyógyulását is támogatja, gyorsítja. A különleges, organikus
körömvirág olaj a gyógynövény kivonatok koncentrált erejével nyugtatja a bőrt,
megszünteti a bőrpírt és gyulladáscsökkentő, sebgyógyító hatású. Alkalmas kisebb sérülések gyógyítása, felhámképződés serkentésére is, mely a feltört sarkak
esetében is jó szolgálatot tehet.

Környezettudatosság,
tiszta alapanyagok

Ha naponta ápoljuk lábainkat, meghálálják hamar a gondoskodást, és puhán,
üdén tündökölnek majd. A Napvirág Manufaktúra számára fontos a minőség, a
tiszta, prémium alapanyagok választása,
hogy a legjobbat adhassák vásárlóiknak.
Így tartósítószer és káros, toxikus anyagok
nélkül szépülhet a Napvirággal a lábunk.
A Manufaktúra kezdetektől tudatosan
ügyelt a környezetvédelemre, így termékeiket visszaváltható üvegtégelyekben
kínálják, melyekben a csomagolásmentes
boltok is partnerek. A tégelyeket visszaváltás után fertőtlenítik, és újratöltik. Ha
Napvirág natúrkozmetikumot vásárolunk,
biztosak lehetünk benne, hogy felelősen,
a bolygónkért is sokat teszünk, és kevesebb hulladékot termelünk.
A Napvirág egy jó választás.

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

Szívbetegségre figyelmezethet ez a tünet
Az úgynevezett bendopnea, mely az előrehajoláskor jelentkező légszomjat jelenti, a szívproblémák, illetve a szívelégtelenség csupán néhány éve bizonyított
tünete, melynek jelentkezése esetén mielőbb orvoshoz kell fordulni.
Míg korábban nem tulajdonítottak neki olyan
nagy jelentőséget, mára
egyértelműen bizonyították, hogy az előrehajolás
közben jelentkező légszomj, légzési nehézség,
illetve szaporábbá váló
légzés a szívbetegségek,
illetve a szívelégtelenség
tünete lehet.
A lehajolás alatt nem kell
feltétlenül tornagyakorlatot érteni, ide tartozik az is,
ha valaki beköti a cipőfűzőjét, lehajol megsimogatni egy kutyát, vagy felvenni valamit, amit leejtett. Ha ilyenkor kifulladás jelentkezik, és
levegőért kell kapkodni, mielőbb fel kell keresni az orvost. Nem enyhíti a jelenség súlyát
az sem, ha mindez torna közben történik, a lehajolás során vagy terhelésre jelentkező
légszomj minden esetben vészjelző tünet lehet.
A tünetet bizonyító kutatók kiemelték, hogy a jelenség nem a fokozott kockázatot
jelzi, hanem már konkrét tünetnek számít, vagyis arra utal, hogy a szív már nem működik úgy, ahogy kellene, ezért mielőbbi kezelésre van szükség, vagy már diagnosztizált
betegség esetén annak javítására, például a gyógyszerezés átállítására.

A malária ellen teljes védelmet nyújtó mikrobát
fedeztek fel
A maláriát a fertőzött szúnyogok csípése terjeszti, tehát a rovarok védelme az
emberek védelmét eredményezheti. A maláriát megállító Microsporidia MB-t a
szúnyogok tanulmányozása közben fedezték fel a kenyai Viktória-tónál. A rovarok
bélrendszerében és genitáliáiban él.
A kutatók egyetlen olyan szúnyogot sem találtak, amelyikben Microsporidia él és
emellett fertőzött is lett volna - írták a Nature Communications tudományos lapban.
A laboratóriumi kísérletek megerősítették, hogy a mikroba megvédi a szúnyogokat a
malária kórokozójával szemben.
A Microsporidiák vagy kisspórások élősködők, a gombák közeli rokonai. A vizsgált
szúnyogok öt százalékában találták meg az új fajt.
- Az eddigi adataink azt mutatják, 100 százalékban véd a malária ellen. Meglepetésként ért bennünket is. Azt gondolom, nagy áttörést lehet elérni vele. - mondta el a BBCnek Jeremy Herren, a kenyai nemzetközi rovartani kutatóközpont (International Centre
of Insect Physiology and Ecology, ICIPE) munkatársa.
Évente mintegy 400 ezer ember, nagyrészt ötévesnél fiatalabb gyerek hal bele a maláriába. Ugyan óriási előrelépéseket jelentettek az ágyakat takaró szúnyoghálók és a
rovarirtók, az utóbbi években a fejlődés megtorpant, sokak szerint új védekező eszközökre lenne szükség.
Azt még kutatják, milyen mechanizmus által védi a mikroba a szúnyogot, de úgy tűnik, élethosszig tart a hatása.
Egy régió szúnyogjainak legalább 40 százalékát kell a Microsporidiával megfertőzni,
hogy a malária jelentősen visszaszoruljon. A mikrobát felnőtt egyedek adják át egymásnak, valamint nőstények az utódjaiknak.
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Környezetünk

Mi a véleménye orvoscsoportoknak az elektroszmogról
Emberek nagy részének az a szemlélete, hogy csak azt hiszem el, amit látok és hallok! Sajnos érzékszerveink a valóságnak csak néhány százalékát érzékelik. Az elektroszmog is ebbe a kategóriába tartozik, láthatatlan, színtelen,
szagtalan, és füllel sem érzékelhető. De ettől még nagyon is létezik, amit műszerekkel ki lehet mutatni!
Mi is az elektroszmog? A vezeték nélküli információtovábbítást
megvalósító eszközök, többek között a mobiltelefonok, WiFi berendezések, vezeték nélküli rövid hatótávolságú kommunikációs
eszközök széles körű használata miatt napjainkra egyre jelentősebb
mértékeket ölt az elektromágneses környezetszennyezés. Ezen túl
nagyfeszültségű vezetékeknek is jelentős sugárzása lehet! Kutatások
és vizsgálatok kimutatták, hogy a túlzott sugárterhelés hátrányosan
befolyásolja az élőlények egy részének, így többek között az ember
közérzetét, életritmusát és fizikai folyamatait, súlyosabb esetben pedig egészségkárosodást is okozhat.

Az alábbi képet Dr. Um Gandhi, az Utah-i Egyetemen
1996-ban közzétett tanulmányban hozta nyilvánosságra. Egy másik kiadványa néhány évvel később
szintén erre a képre hivatkozik. A kép bal oldalán az
látható, hogy a mobiltelefon sugárzás abban az időben milyen hatással volt egy 5 éves gyermek agyára,
középen egy 10 éves gyermek agya, a jobb oldalon
pedig egy felnőtt agya látható.
A gyermek agya többször akkora sugárzást képes elnyelni, mint egy felnőtté. (3)
Többségében a környezet-egészségügyben dolgozó orvosok 2002. október 20-án közzétették a „Freiburgi Felhívás”-t
(FREIBURGER APPELL), melynek eredeti szövegéből alább olvasható egy rövid idézet.
„Mi, különböző szakterületeken, főleg a környezet-egészségügyben dolgozó orvosok, embertársaink egészsége iránti rendkívüli
aggodalomból fordulunk az orvostársadalomhoz, a közegészségügyért felelős személyekhez, a politikusokhoz és a nyilvánossághoz.
Azt észleljük az utóbbi években, hogy pácienseink körében drámaian elszaporodtak a súlyos és krónikus betegségek, kiváltképpen
a következők:
• tanulási, koncentrációs és viselkedési zavarok gyerekeknél (pl.
hiperaktivitás);
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• alacsony vagy magas vérnyomás, amit egyre nehezebb orvosságokkal befolyásolni;
• szívritmuszavar;
• szívinfarktus és szélhűdés, egyre fiatalabbak körében;
• degeneratív agyi betegségek (pl. Alzheimer-kór) és epilepszia;
• rákos megbetegedések, mint leukémia és agydaganat.
Azt is megfigyeltük, hogy egyre több különböző zavar fordul elő,
amelyet a páciensek gyakran tévesen pszichoszomatikusnak diagnosztizálnak, mint:
• fejfájás és migrén;
• krónikus fáradtság;
• belső nyugtalanság;
• álmatlanság, napközben fáradtság;
• fülzúgás;
• fertőzésekre való hajlam;
• ideg- és izomfájdalmak, amelyek nem magyarázhatók a szokásos
okokkal- hogy csak a legszembetűnőbb tüneteket említsük.
Mivel rendszerint ismerjük pácienseink lakókörnyezetét és szokásait, célzott kérdések feltevése után látjuk, hogy időbeli és térbeli
összefüggés van a betegségek fellépése és valamilyen rádiófrekvenciás sugárzás megjelenése között,
Mindennapi tapasztalataink alapján e végzetes fejlemények egyik
alapvető okának az 1992-ben bevezetett és időközben elterjedt mobiltelefon technológiát, és az 1995 óta kapható vezeték nélküli DECTszabványú digitális telefonokat tartjuk. Ma már senki sem tudja teljesen elkerülni ezeket a pulzáló mikrohullámokat. A sugárzás növeli
a már jelenlevő kémiai és fizikai környezeti behatások kockázatát,
megterheli az immunrendszert, és leállíthatja a test még működő
egyensúlyozó ellenszabályozó mechanizmusait. Különösen veszélyeztetettek a terhes nők, a gyerekek, a serdülőkorúak, az öregek és
a betegek.
Az egészség helyreállítását célzó kezeléseink egyre sikertelenebbek, mivel a sugárzás akadálytalan és folyamatos beáramlása a munka- és lakóterületekbe, főleg a gyerekszobákba és a hálószobákba,
a pihenés, a regenerálódás és a gyógyulás létfontosságú helyeire,
folyamatos stresszt okoz és akadályozza a betegek teljes felépülését.”
(Részlet Dr. Erdei Edit Professzorasszony tanulmányából)
A tanulmány teljes egészében elolvasható
a www.sugarzaspajzs.hu oldalon.
Nem kell a technika legújabb vívmányait megtagadnunk,
de van lehetőségünk, hogy védekezzünk ellene!
Kérdéseivel forduljon bizalommal
Erdős László Természetgyógyászhoz
a 06 70 949-7787 es telefonszámon vagy
a sugarzaspajzs@gmail.com e-mail címen!

Zöld megoldások

Hogyan működik a Mosótojás?
Már korábban írtunk arról, hogy mi
a vegyszermentes ecoegg Mosótojás, illetve hogyan kell használni.
Most azzal szeretnénk megismertetni benneteket, hogyan működik
a Mosótojás.
Az ecoegg Mosótojás helyettesíti a
hagyományos mosószereket és az öblítőt egyaránt. Használata igen egyszerű,
mindössze be kell helyezni a golyócskákkal feltöltött Mosótojást a mosógépbe a
ruhák tetejére, és hagyni, hogy elvégezze
a munkát.
Felmerülhet a kérdés, hogy ha ilyen egyszerű a használata, hogyan tisztítják ki a
ruhákat ezek a kis cuki golyócskák.
Azt már tudjuk a korábban megjelent
cikkekből, hogy a Mosótojás belsejében
két különböző típusú golyócska található. Az egyik fehér színű a másik pedig
szürke (turmalin).

A fehér színű golyócska főleg biológiailag lebomló felületaktív anyagból, stabilizátorból és kötőanyagból áll. Ez végzi el a
fő tisztító munkát. A sötétszürke golyócska, vagyis a turmalin, támogatja a ruhák
puhaságát.
Ez a két különböző színű golyócska
együtt dolgozik mosásunk optimális eredménye érdekében. Továbbá maga a tojás
is segít a szennyeződés eltávolításában,
csakúgy, mint a hagyományos mosószappan vagy akár a régi időkben a mosókő.
(Sok cikket lehet arról találni, hogy hogyan
mostak régen az asszonyok, úgyhogy mi
most arra nem térünk ki.)

Hogyan működik
az ecoegg Mosótojás?

A mosógolyócskákban lévő felületaktív anyagok távolítják a szennyeződést
a ruhákból úgy, hogy a felületaktív molekula egyik része a vízhez, míg a másik része a szennyeződéshez kapcsolódik. Ez a
molekula segíti a vizet, hogy megtartsa a
koszt és a zsírt, melyeket felold a szövetek
szálai közül. Egy másik összetevő biztosítja, hogy ezek ne kerüljenek vissza a ruhába és a vízben maradjanak, majd azzal
együtt távozzanak.
A turmalin természetes módon ionizálja a vizet, egy kicsit lúgossá téve azt. A lúgos víz is segíti a szennyeződések eltávolítását a szövetek közül, és emellett a ruha
anyagát is puhává teszi. Ezért természetes
öblítő (ruha puhító) hatással bír.

Illatok

A fehér mosógolyócskák tartalmaznak
egy csöppnyi esszenciális olajat (étkezési minőségű), hogy a Mosótojás lágy,
kellemes, egyáltalán nem tolakodó illatot
kapjon (természetesen kivételt képez az illatmentes változat). Az illat mindössze egy
cseppentésnyi, azért, hogy a Mosótojás
továbbra is megfelelő legyen az érzékeny
bőrűek számára is. Hipoallergén, ami azt
jelenti, hogy durva vegyszerek nem maradnak a szövetek szálai között, és mosás
után pedig nem távoznak a csatornába.
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Fontos tudni, hogy bár a ruhák nem
lesznek erősen illatosak, nem azt jelenti,
hogy nem tiszták. Sajnos a legtöbbünk
hozzászokott a hagyományos öblítők erős
illatához, melyet tudat alatt összekapcsolunk a tisztasággal. Ha valaki mégis intenzívebb illatú ruhákat szeretne, mosóparfümök használatát javasoljuk.

Újratöltés

A Mosótojásnak vízre és térre van szüksége, hogy aktiválódjon, ezért fontos
meggyőződni arról, hogy van elég hely és
a víz a mosógépben ahhoz, hogy a Mosótojás is jól körbe tudjon járni. Nem javasoljuk a félig üres mosógép használatát,
mert ez erőforrás pazarlást jelentene, de
nem szabad teljes mértékben teletömni a
mosógépet.
Az első kb. 70 mosás után látni fogod,
hogy a mosógolyócskák mérete az eredeti felére vagy az alá csökken. Ez azt jelenti, hogy itt az ideje az utántöltésnek, ami
szinte gyerekjáték.
Olvashatsz többet a Mosótojásról
illetve az ecoegg termékcsaládról a
www.ecohaztartas.hu weboldalon.

www.ecohaztartás.hu
hello@ecohaztartas.hu.
Telefon:_30/70 384-5061
FB/Instagram: ecoháztartás

Környezetünk
A szobanövények földjén megjelenő fehér „anyaggal” szinte mindenki találkozott már. Azonban kevesen tudják,
hogy ez a fehér réteg kétfajta lehet, az egyik veszélytelen, viszont a másik azonnali beavatkozást igényel. Míg az
előbbi egyszerű sókiválás, addig a másik egy olyan penészgomba, ami nem csak esztétikai probléma, de károsíthatja is a növényünket, sőt a saját egészségünket is.

Fehér réteg a virágföld tetején!?
Az ártalmatlan só és mészkiválás

Mielőtt újraültetnénk a növényt, a cserép aljába rakjunk 2-3 centiméternyi apró
kavicsot vagy agyagcserép törmeléket
(a nagyobb cserepekbe lehet vastagabb
rétegben is.) Ennek az a funkciója, hogy
levezeti a felesleges öntözővizet a cserépalátétbe, ezáltal megszűnik a pangó víz
okozta folyamatos nedves közeg.

Ez a lerakódás száraz, könnyen morzsolódik, nincs különösebb szaga. Általában akkor jelentkezik, ha alulról locsoljuk
a növényeinket. Az agyagcserepeken ez
gyakran megjelenik kívülről is! A jelenség
magyarázata, hogy az öntözővízben, tápoldatokban található só és mész egy idő után
kiválik a földből és megjelenik a felszínen.
Ennek az az oka, hogy a növény felhasználja a vízben oldott ásványi anyagokat, de a

maradék sóval és mészkővel nem tud mit
kezdeni. Ez csupán esztétikai probléma, ha
nagyon bántja a szemünket a látvány, a felső egy-két centiméternyi talajt távolítsuk
el, majd töltsük fel friss virágfölddel.

Amikor gond van
Ha a cserépben kiváló fehér réteg állaga
vattaszerű és a szaga dohos, azonnali beavatkozásra van szükség, ez ugyanis penész. Nem csupán ronda látvány, hanem
bizonyos helyzetekben árthat a növényeinknek, de még a saját egészségünknek is.
Kevésbé köztudott, de a penész kis
mennyiségben hasznos, mindenféle földben megtalálható. Nagyon fontos szerepe
van, hiszen akárcsak a baktériumok, hozzájárul a szerves anyagok lebontásához,
ezáltal lesz a talaj gazdag a növények
számára is hasznosítható ásványi anyagokban. A gond akkor van, amikor ez a

penész jelentősen elszaporodik, kiválik
a virágföld tetején és vattaszerű bolyhos
állagú lesz.
Ez sajnos annak a jele, hogy szobanövényünket nem megfelelően gondozzuk.
Pontosabban, túlságosan is gondozzuk,
mert a földje állandóan nedves. Ez a nedves közeg, különösen ha rendszeresen és
bőségesen tápsózunk, kiváló táptalaj a
penészgombáknak. Ez a kezdetben felületi penészedés a későbbiekben gombás
fertőzéshez is vezethet.

Hogyan orvosoljuk?
Sajnos egyetlen hatékony megoldás
van, mégpedig az átültetés. Ennek során
pedig különösen körültekintően kell eljárnunk.
A növényt lehetőleg a szabadban ültessük át, hogy a spórák ne kerüljenek a lakás
levegőjébe. A penészes talajt távolítsuk
el, a növény gyökeréről a gyökérlabda
óvatos ütögetésével a lehető legjobban
igyekezzünk megszabadulni a fertőzött
földtől, de ügyeljünk rá, hogy a növény
ne sérüljön. A fertőzött földet a szemétbe
rakjuk, semmiképpen ne kerüljön a komposztba!
Alaposan tisztítsuk meg a cserepet a
föld maradékától, különösen ügyelve a
peremekre. Használjunk ecetes vizet a
spórák eltávolításához, majd langyos vízzel öblítsük le.
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Hogyan kerüljük el
a penészedést?
A legfontosabb, hogy kerüljük a túlöntözést. Sokan hisszük azt, hogy ha a növény
földjének felső rétege kiszárad, akkor biztosan szomjazik, pedig ez nem így van, az
alsóbb rétegek még elegendő nedvességet tartogatnak a számára. Ezért csak akkor öntözzünk, ha a földet száraznak találjuk, de akkor sem túl nagy mennyiséggel.
A tápsó nagyon fontos a növényeknek, de
ne vigyük túlzásba, főleg télen ne, amikor
a növények víz- és tápanyagigénye a töredékére csökken, A legjobb megoldás, ha
alulról öntözünk, de ott se álljon a víz. Amit
nem szívott fel a növényünk, egy óra elteltével borítsuk ki.
Még egy jó tanács: Ha rendszeresen
meglazítjuk kissé a talaj felső részét, így
tud egy kicsit szellőzni, ami szintén nagyon
fontos a penészedés megelőzésében.

Kertészkedjünk!

Kutyaherbológus - gyógynövényekkel
a kutyák jóllétéért
Magyari Detti vagyok, Magyarország első kutyaherbológusa. Már talán láttál a My Bulldog Shop kapcsán vagy olvastad a bejegyzéseimet, netán követsz is minket. Most viszont a saját világomba szeretnék neked bepillantást
engedni. Ahol szintén minden arról szól, hogyan tegyem jobbá, teljesebbé és
egészségesebbé a kutyák életét, és ahol aktívan van jelen mindaz, amiből a
természetesség iránti elkötelezettségem gyökerezik.
Biztos vagyok benne - vagy legalábbis valószínű -, hogy még nem is hallottad a szót,
hogy kutyaherbológus. Ilyenkor általában
valami sámánra vagy üst felett kevergető
boszorkányra asszociálnak az emberek. De
egyik sem vagyok.

Akkor mit csinálok
kutyaherbológusként?
Kezdem azzal, hogy mit nem csinálok.
Nem diagnosztizálok és nem játszom az állatorvost. Van viszont egy gyerekkoromig
visszanyúló kötődésem a gyógynövényekhez, és vannak olyan betegségek, amelyek
gyógyulásához nagyban hozzá lehet járulni
alternatív gyógymódokkal is, mint például a
gyógynövények használata.
Sokáig kerestem az utam. Tudod, amikor
azt mondják, hogy gondolj vissza a gyerekkorodra és próbáld felidézni, hogy mi szerettél volna lenni. Pár évvel ezelőttig nem
tudtam összerakni a képet, mert emlékszem,
hogy egyszerre szerettem volna felfedező,
boltos, tanár, dzsungelt járó néni lenni. Közben pedig fel sem tűnt, hogy milyen nagyszerű tanáraim voltak, akik megmutatták nekem már gyerekkoromban az utat, de nem
erőltettek semmit, hiszen tudták, olyan a természetem, ha valami kötelező, azt zsigerből
utálom.
Ők a nagyszüleim. Erdélyben születtem
és nőttem fel. Apai nagyszüleim Székelyföldön éltek, élnek, és amilyen szerencsés vagyok, még nagymamám szüleit, a
dédnagyszüleimet is ismerhettem és szerethettem. Különleges volt a kapcsolatunk.
Minden vakációnkat náluk töltöttük az édesés az unokatesvéreimmel. Nagytatámmal
sokszor mentünk az erdőbe gombát szedni. Jártuk a meredek dombokat és közben
hangosan énekeltünk, hogy a medvéket
elijesszük. Közben pedig áfonyát, szamócát,

málnát, csipkebogyót, bodzát, mentát, hársvirágot és mindenféle vad gyümölcsöt és
gyógynövényt is szedtünk, amiket utána télire szépen leszárítottunk és elcsomagoltunk,
vagy szörpöt és lekvárt főztünk belőlük.
Felnőtt koromig nem tudtam, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy ilyen gyerekkorom lehetett. Emlékszem, mennyire vártam minden iskolaszünet alkalmával, hogy
elhagyjam a nagyvárost és végre elinduljunk
Etédre. Még most is kétszer gyorsabban ver a
szívem, amikor a kis falu előtti dombra érünk,
ahonnan az egész völgyet beláthatom. Jártam már sok helyen, de még a kaliforniai
partokon végigcsodált naplemente sem ér
fel számomra Peszente tetővel, ahonnan
beláthatom a völgyet, ahol gyakorlatilag
felnőttem.
Bosco, a francia bulldogunk nagyon sokáig küzdött allergiával. Másfél évig gyógyszerezték, de semmi nem hozott teljes enyhülést. Minden csak ideig-óráig volt hatásos.
Nem mertem az orvosok utasításával szembemenni. Elvégre, hogy dönthetnék én helyettük, hogy mi a jó a kutyámnak? De már
annyira kétségbeesett voltam, hogy miután
elvégeztem a kutyaherbológus képzést Kanadában - amit elismert holisztikus állatorvosok állítottak össze -, azt mondtam, elég!
Nincs több gyógyszer!
Hiszem, hogy miután megvan a pontos
diagnózis, a betegség okát kell keresni és
nem a felületes tüneteket elnyomni. Elkészítettem ötféle gyógynövénykeveréket
Bosconak. Leálltunk a gyógyszerrel, én pedig minden hitemet beletettem abba, amit
a képzésen tanultam, és amit a nagyszüleim
igyekeztek átadni nekem a természet csodálatos erejéről. Átgondolt adagolás mellett a
gyógynövénykeverékekkel felerősítettem az
immunrendszerét, méregtelenítettem a testét és helyrepakoltam az emésztését. Féltem,
hogy pár hét után ez is kudarcba fullad, mint
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a gyógyszeres kezelések. De eltelt majdnem
egy év, és Bosco bőre szebb, mint valaha, és
a szőre is dús és csillogó. Úgy tapasztalom,
hogy egyre nagyobb lépésekkel haladunk a
teljes egészség felé, ahelyett, hogy mindig a
tünetmentességért harcolnánk.
Ezért meséltem az én kis világomról. Hajlamosak vagyunk ebben a felgyorsult világban
az egészségünket is felgyorsult módszerekkel fenntartani. Pedig a testünknek néha csak
annyira lenne szüksége, hogy lelassítsunk és
meghallgassuk, majd a probléma forrásánál
kezdjük a tűzoltást és szépen fokozatosan
haladjunk kifelé.
A kutyaherbológus képzés sikeres elvégzése után már rengeteg gazdinak adtam tanácsot és segítettem nekik a gyógynövények
között eligazodni. Nagy öröm hallani tőlük,
ahogy a tanácsadáson elhangzottak alkalmazásával enyhülnek, majd megszűnnek a
problémák.
Nekem eddig is a kutyák voltak az életem.
Ezután a kutyák egészséges élete lesz a hivatásom.
Gyógynövény tanácsadást a facebook
oldalamon tudtok foglalni (Magyari Dettikutyaherbológus) vagy nem sokára induló
weboldalamon (kutyaherbologus.hu)

Kertészkedjünk!

Hogyan kell az örökzöldeket öntözni?
12 éve ültettünk az előkertbe egy
nagyon szép formás kis fenyőt.
Teltek az évek, egyre nagyobb,
terebélyesebb lett. Elkezdtük
metszeni, formálni, de a férjem
mindig nyaggatott, hogy nem lesz
jó vége annak a fának ott, épp
alatta fut a szennyvízcső, szét fogja
nyomni a gyökerével.

Évekig ágáltam ellene, hogy kivágjuk,
míg tavaly végül beadtam a derekam.
Ami a gyökér kiásásakor történt, teljesen
ledöbbentett. Alig 3 csapással kinn volt az
egész. Nem volt lefelé induló erős támasztógyökere, csak oldalirányba nyújtózott.
Ez annak köszönhető, hogy a fű végett
folyamatosan locsolva volt a fa is.
Ez a szép nagyra nőtt fenyő maga volt
az életveszély. Egy nagyobb vihar, egy kiadós eső és egy delejesebb szélvész kön�nyűszerrel ki tudta volna fordítani a helyéről, ráborítva épületre, emberre, vagy épp
egy autóra.
Ráadásul, a tavalyi egy ilyen év volt, ezt
a jelenséget ősszel újra láttam egy ügyfelünk kertjében is.
Ahogy magam is elkövettem, úgy nagyon sokszor látom másoknál is, hogy az
örökzöldeket kétféle módon locsolják:
- vagy állandóan tutujgatva van,
- vagy az égi áldásra van bízva a sorsa.
Egyik sem jó megoldás. A túl sok öntözés a növény ellustulását, a gyökerei talajfelszínhez való felszokását eredményezi,
míg a másik véglet a kiszáradáshoz vezet.
Ezért is javaslom a 2-3 éves növényektől elvenni a csepegtető öntözést, hogy
kezdjen el lefelé nyújtózni a mély rétegekbe a vízért.
Azt, hogy pontosan mennyi vízre van
szüksége a növénynek, látatlanban nem
lehet megmondani. Oda kell menni hozzá, leszúrni mellette 5-10 cm-re egy botot
és megnézni, hogy kezd el nedvesedni a
talaj. Minél mélyebben, annál több vízre
van szüksége a növénynek. 2-3 alkalom-

mal érdemes megismételni ezt a tesztet,
amíg beáll az öntözési rend.
Ha nincs csepegtető, de állandóan locsolja, vagy kapja az öntözőrendszertől
a vizet, akkor változtasson a gyakorlaton.
Elég ritkábban, 1-2 hetente locsolni kicsit
nagyobb adaggal (a gyepet is).

Hogyan hozza rendbe akár a
sanyargatást, akár a túlféltést?
Első lépés a növények immunrendszerének támogatása. Ezt magnéziumban
gazdag tápanyagokkal kell megtenni.
Erre dolgoztam ki az Örökzöld Rutint, a
beteges tuják részére.

Az örökzöld rutin lépései:
• a talaj általános tápanyagozása folyékony humusszal, a Prohuminnal
• a talaj és a növény magnézium raktárainak feltöltése Smaragd Extra Mg-val
• a növények immunrendszerének erősítése Amalgerollal, a növényi C-vitaminnal
A webáruházamban megvásárolva egy
részletes útmutatót is adok az Örökzöld
Rutin csomaghoz, hogy pontosan milyen sorrendben, hogyan kell alkalmaznia
mindezeket.
Az eljárás segít a növénynek erős
gyökeret nevelni.
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Ha már nagyra nőtt a növény vagy
sövény (pl. korall berkenye vagy babérmeggy) és fel van szoktatva vízzel a talaj
felszínhez, első lépésként még most tavasszal el kell tőle venni az állandó öntözést.
Ezt követően jól vissza kell vágni a a
lombozatát, akár a felére is, hogy ne ketyegjen időzített bombaként a kertben.
Ezután kell az Örökzöld Rutinnal elkezdeni erősíteni a növényt.
Ezzel a módszerrel akár 1 szezon alatt
vissza lehet szoktatni a mélyebb rétegekbe, és elkezd erős támasztó gyökereket
növeszteni az örökzöld, ha nem kap folyamatosan vizet.
Figyelje a növényei reakcióit és mindig
az időjárásnak és az egyedi igényeknek
megfelelően locsoljon, hogy örökzöldjei
valóban örökké zöldek legyenek!
Az Örökzöld Rutinról bővebben itt olvashat:
https://kertfuvesites.hu/tuja_sargulasa
Egészséges, szép zöld növényeket kíván:
Molnár Gábor Éva
kertészmérnök

kertfuvesites.hu

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

2020. június 17.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2020/3. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Vajon elhiszik-e otthon, hogy csónakkal
koccantam az autópályán?
A beküldők közül
Ballók Jánosné (Tatabánya)
Balla Gábor (Budakalász)
Fekete Laura (Baja)
Kréti Józsefné (Eger).

Gratulálunk!
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www.posta.hu WEBSHOP-ban
(https://eshop.posta.hu/storefront/),
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telefonon 06-1-767-8262 számon,
levélben a MP Zrt. 1900 Budapest
címen.

Előfizetéssel kapcsolatos
reklamáció:
06-1-767-8262
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