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Aktuális

8000 kilométert utazott Asda,
a kis béka, hogy végül egy
szupermarketben kössön ki

A kihalás szélén áll a makifélék
csaknem egyharmada, az északi
simabálna és a mezei hörcsög is

A carmarthenshire-i Llanelli város szupermarketének
egy éles szemű dolgozója vette észre a hüvelyknyi állatot június 29-én. Rögtön hívták az RSPCA elnevezésű brit
állatvédő egyesületet.

A Madagaszkáron honos összes makifaj csaknem egyharmadát, az északi simabálnát és a mezei hörcsögöt
is a súlyosan veszélyeztetett, vagyis a kihalástól mindössze egyetlen lépésre lévő állatok közé sorolja a svájci
székhelyű Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) aktualizált vörös listája.

A békát Asdának nevezték
el. Úgy vélik, Kolumbiából
érkezett, ahol évente több
százezer tonna gyümölcsöt
termesztenek és szállítanak
Nagy-Britanniába. A kétéltűek képesek lelassítani az anyagcseréjüket bizonyos körülmények
között, Asda valószínűleg így élte túl a hosszú utat étel-ital nélkül,
hidegben.
Az állatvédők a Slient World Zoo To You nevű vízi állatközpontba vitték, ahol nedves környezetben, növények között él, legyeket és szöcskéket eszik.
Mióta nem permetezik vagy kezelik a gyümölcsöket, nem ritka,
hogy egy-egy béka vagy pók bekerül a szállítmányba.
A leveli békáknak mintegy 800 faja ismeretes, több mint 600
közülük Közép- és Dél-Amerikában él.
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A legfrissebb adatok szerint a vizsgált több mint 120 ezer
fajból 32 441-et fenyeget a kihalás.
A Madagaszkáron honos 107 makifajból jelenleg 103 tartozik
a fenyegetett, közülük 33 a súlyosan veszélyeztetett fajok közé.
A makik pusztulásáért elsősorban a kelet-afrikai szigetországban
zajló erdőirtás és vadászat a felelős.
A súlyosan veszélyeztetett makifajok közé került a világ legkisebb főemlőseként számon tartott Microcebus berthae is, amely
mindössze 10 centiméteres.
Afrika más részein a főemlősfajok nagyjából 53 százalékát 103-ból 54-et - fenyegeti a kihalás. A kontinens egész területén
a vadászat és az
élőhelyek elvesztése jelenti a legnagyobb fenyegetést
a főemlősökre.
Az északi simabálna (Eubalaena
glacialis) besorolása
is veszélyeztetettről
súlyosan veszélyeztetettre változott az
aktualizált listán. Az
állatok összpopulációja nagyjából 15 százalékkal csökkent 2011
óta: a becslések szerint 2018 végére kevesebb mint 250 felnőtt
példány maradt.
A populációcsökkenés hátterében a halászhálóba gabalyodás
és a vízi járművekkel való ütközés miatti magasabb halálozás, valamint az alacsony reprodukciós ráta áll.
A klímaváltozás okozta magasabb vízhőmérséklet miatt a
bálnák elsődleges táplálékául szolgáló fajok valószínűleg északabbra vándorolnak a nyári hónapokban, ahol azonban a bálnák
nagyobb eséllyel ütköznek össze hajókkal vagy gabalyodnak halászfelszerelésekbe.
Az egykor Európában és Oroszországban is nagy számban előforduló mezei hörcsög (Cricetus cricetus) populációi mostanra
drasztikusan megtizedelődtek a faj egész elterjedési területén.
A populációcsökkenés hátterében valószínűleg az alacsony
szaporodási ráták állnak, aminek lehetséges okai közé tartoznak
az állatok élőhelyeit érintő mezőgazdasági és ipari fejlesztések, a
fényszennyezés és a globális felmelegedés is.
A szakemberek szerint megfelelő intézkedések hiányában a faj
30 éven belül kihalhat.
-MTI-

Aktuális

Úgy tűnik, öt éven belül átlépi a világ
a kritikus 1,5 fokos felmelegedést

Komposztálna?
Kérdezzen a szakértőnktől!

Egyre nő az esélye annak, hogy a globális átlaghőmérHogyan kezdjek bele?
séklet már a következő öt évben 1,5 Celsius-fokkal megMilyen a jó komposzt?
haladja az iparosodás előtti szintet - derült ki a MeteMilyen
szerves
hulladék kerülhet bele?
orológiai Világszervezet (WMO) által közzétett friss
mutatókból.
2021-től az avar és a kerti hulladék égetése tilos.
Ez örvendetes hír, hiszen egy átlagos kerti tűz, amelyben vegyesen égetnek
avart, fűnyesedéket és
gallyakat, hatalmas légszennyezést okoz.

A kutatók szerint jelenleg 20 százalék az esély arra, hogy a kritikus
szint átlépése már a 2024 előtti évek valamelyikében bekövetkezik.
A szakemberek szerint a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokra
korlátozásával elkerülhetők a klímaváltozás legsúlyosabb hatásai.
A 2015-ös párizsi klímaegyezmény célja a globális átlaghőmérséklet emelkedésének jóval 2, de inkább 1,5 Celsius-fok alatt tartása az
iparosodás előtti szinthez képest.
Kutatók szerint a világ átlaghőmérséklete már most több mint 1
Celsius-fokkal növekedett az 1850-es évekhez képest és valószínűleg ezen a szinten is marad a következő öt évben.
Korábbi tanulmányok 10 százalékra tették az esélyét az 1,5 Celsius-fokot meghaladó melegedés rövid távú bekövetkezésének. A brit
meteorológiai szolgálat, a Met Office kutatói - akik a WMO megbízásából készítették el ezt az új jelentést - rámutattak, hogy ez az esély
mostanra megkétszereződött és idővel tovább emelkedik.
A világ bizonyos részein jóval érezhetőbb lesz a melegedés, mint
máshol. A kutatók szerint az Északi-sarkvidék például a globális átlagnál valószínűleg kétszer gyorsabban melegszik idén.
A szakemberek előrejelzései szerint továbbá a következő öt évben
több vihar lesz Európa nyugati része felett az emelkedő tengervízszint miatt. A jelentés készítésekor a kutatók számításba vették a
természet változékonyságát, valamint az emberi tevékenységekből
eredő szén-dioxid-kibocsátást, ugyanakkor nem vették figyelembe
a koronavírus-járvány miatti emissziócsökkenést.
Petteri Taalas, a világszervezet főtitkára szerint mivel a szén-dioxid
nagyon hosszú ideig megmarad a légkörben, ezért az idei kibocsátás-visszaesés miatt várhatóan nem fog csökkeni a globális hőmérséklet-emelkedésért felelős légköri szén-dioxid-koncentráció.
A szakemberek ugyanakkor aláhúzták, hogy ha be is következik
az 1,5 Celsius-fokot meghaladó melegedés, attól még nem vesztik
érvényüket a párizsi klímaegyezmény célkitűzései, hanem még nagyobb hangsúlyt fog kapni a kibocsátáscsökkentés.
-MTI-
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Ugyanakkor felmerül a kérdés, mit tegyünk a kerti hulladékkal, ha nem megoldott a
hulladékszállítás, vagy kevésnek bizonyul a „bio-kuka” kapacitása.
Természetesen komposztáljunk! De hogyan kezdjünk bele?
Mi kerülhet és mi nem a komposztba? Meddig kell érlelni? El
lehet rontani?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre ezentúl szakértőnk Pásztor József, a Compastor®-technológia tulajdonosa és kifejlesztője ad választ olvasóinknak, aki ma már nagyüzemi szinten, 10
éves szakmai tapasztalattal végzi a komposztálást vagyis a zöldés szerves hulladékok biológiai úton történő feldolgozását, kezelését és újra hasznosítását.
Kérdéseiket feltehetik emailben, az info@zoldujsag.hu címen, levélben 4401 Nyíregyháza Pf. 355 címen, vagy telefonon a 06 20/366-6500-ás számon, és szakértőnk a Zöld Újság
nyomtatott és online felületén is válaszolni fog kérdéseikre.

Életmód

Igaz-e, hogy egy étrend segíthet a rák leküzdésében?
A rákot általában műtét, kemoterápia és sugárterápia kombinációjával kezelik. Sokan használnak ezek mellé olyan
étrendkiegészítőket, amelyek a szervezetet segítik a rákos
sejtek felismerésében és leküzdésében. Ilyen a CBD olaj, számos vitamin komplex, Omega 3 olaj, Pí-víz és még sok más.
Vajon, hogy segíthet a rákot leküzdeni egy étrend?
Tudósok számos különféle étrendstratégiát vizsgáltak már, de egyikük sem volt különösebben hatékony.
Vannak azonban olyan korai kutatások,
amelyek arra utalnak, hogy nagyon alacsony
szénhidrát tartalmú ketogén étrend segíthet a rák gyógyításában.
Fontos megjegyzés: Soha, soha ne késleltesse vagy kerülje el a rák hagyományos
gyógykezelését olyan alternatív kezelés mellett, mint a ketogén étrend. Minden kezelési
lehetőséget meg kell beszélnie orvosával.

A ketogén étrend rövid áttekintése

A ketogén étrend nagyon alacsony szénhidrát tartalmú, magas zsírtartalmú étrend,
amely sok hasonlóságot mutat az Atkins és
más alacsony szénhidrát tartalmú diétával.
Ez a szénhidrátbevitel drasztikus csökkentését jelenti és felváltását zsírokra. Ez a
változás a ketózisnak nevezett anyagcsere
állapothoz vezet.
Néhány nap múlva a zsír lesz a test elsődleges energiaforrása.
Ez jelentősen megnöveli a vérben a ketonoknak nevezett vegyületek szintjét.
Általában a fogyáshoz használt ketogén
étrend a kalóriák kb. 60–75% -át teszi ki zsírokban, 15–30% -ot a fehérjéből és 5–10%
-át a szénhidrátokból.
Ha azonban ketogén diétát alkalmaznak
terápiásán a rák kezelésére, akkor a zsírtartalom jelentősen magasabb lehet (a kalória
akár 90% -áig), és a fehérjetartalma is alacsonyabb lehet!
A ketogén étrend nagyon alacsony szénhidrát tartalmú, magas zsírtartalmú étrend.
Rákkezelés esetén a zsírbevitel elérheti a teljes kalóriabevitel 90% -át.

A vércukor szerepe a rákban

Számos rákterápiát úgy terveztek, hogy a
rákos sejtek és a normál sejtek biológiai különbségeit célozzák meg.
Szinte az összes rákos sejtnek van egy kö-

zös vonása: szénhidráttal
vagy vércukorral táplálkoznak, hogy növekedjenek és szaporodjanak.
Ha ketogén étrendet
fogyaszt valaki, akkor a
normál anyagcsere folyamatok megváltoznak és a vércukorszintje erősen lecsökken. A
tudósok azt állítják, hogy ez a diéta „éhezteti”
a magas üzemanyag fogyasztású rákos sejteket. Mint minden élő sejtben, ennek az „éhezésnek” hosszú távú hatása az lehet, hogy a
rákos sejtek lassabban növekednek, méretük
csökken vagy esetleg elpusztulnak.
Valószínűnek tűnik, hogy a ketogén étrend hozzájárulhat a rák növekedésének
megakadályozásához.
A ketogén étrend csökkenti a vércukorszintet. Ez segíthet csökkenteni a
tumornövekedést, vagy a tumoros sejtek
pusztulását idézheti elő.

A ketogén étrend egyéb előnyei
a rák kezelésében

Számos egyéb mechanizmus magyarázza,
hogy a ketogén étrend hogyan segítheti elő
a rák kezelését. Először is, a szénhidrátok eltávolítása gyorsan csökkenti a kalóriabevitelt,
csökkentve a test sejtjeinek rendelkezésre
álló energiáját.
Ez viszont lelassíthatja a tumornövekedést és a rák progresszióját.
Ezenkívül a ketogén étrend más előnyöket is nyújthat:
• Csökkent inzulin
Az inzulin egy anabolikus hormon. Ez
azt jelenti, hogy amikor jelen van, növeli a sejteket, beleértve a rákos sejteket is.
Ezért az alacsonyabb inzulin lassíthatja a
tumornövekedést.
• A ketonok megnövekedett száma
A rákos sejtek nem használhatják ketonokat üzemanyagként. A kutatások azt mutatják, hogy a ketonok csökkenthetik a tumor
méretét és növekedését.
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A ketogén étrend hatása
az állatok rákjára

A kutatók több mint 50 éve vizsgálták a
ketogén étrendet, mint alternatív rákterápiát. A közelmúltig ezeknek a vizsgálatoknak
a nagy részét állatokon végezték.
Ezen állatkísérletek nagy száma kimutatta,
hogy a ketogén étrend csökkentheti a tumor
növekedését és javíthatja a túlélést.
Egy egerekkel végzett 22 napos vizsgálatban megvizsgálták a ketogén és más étrend
rák elleni küzdelem hatásainak különbségeit.
Meglepő módon a kutatók azt találták,
hogy a ketogén étrenden élő egerek 60%
-a maradt fenn. Ez 100% -ra nőtt azoknál az
egereknél, amelyek keton kiegészítést kaptak a ketogén étrend mellett. Egyikük sem
maradt fenn normál étrend mellett.
Egy másik, egerekkel végzett vizsgálatban ketogén étrendet vizsgáltak oxigénterápiával vagy anélkül. A szokásos étrendhez
képest a ketogén étrend 56% -kal növelte a
túlélési időt. Ez a szám 78% -ra nőtt, ha oxigénterápiával kombinálták.
Állatokban a ketogén étrend ígéretes alternatív kezelésnek tűnik a rák kezelésére.
Ha a fentieket a megfelelő orvosi és alternatív terápiákkal is kiegészítjük, akkor fokozatosan növelhető a teljes gyógyulás esélye,
vagy a hosszú túlélés lehetősége!
Kérdések esetén forduljon hozzám bizalommal!

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

Egészség
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Fűben-fában

Ez történik a testeddel, ha CBD-t fogyasztasz!
A CBD egy komplex vegyület, amely
hatással van a fizikai és érzelmi betegségekre. Bár sok még az ismeretlen, lássuk hogyan vélekednek a
szakértők.
Noha a CBD továbbra is új iparágnak
számít, jelenleg elmondható, hogy virágzik. A vegyület népszerűségének ellenére
a termékek továbbra is szabályozatlanok,
és hiányoznak a tudományos kutatások.
A vegyület iránt érdeklődőknek meg kell
győződniük arról, hogy megfelelő minőségű terméket vásároljanak, elkerülve a
megtévesztő hirdetéseket és az olyan termékeket, amelyek állítólag tartalmaznak
CBD-t, közben mégsem.
Számos kérdés merül fel a CBD-vel kapcsolatban, beleértve annak működését és
hogyan képes annyi különböző tünetet
enyhíteni. Míg a szakértők egyelőre sehol
sem tartanak azon a területen, hogy mindent tudjanak a vegyület működéséről,
íme néhány válasz, ami rávilágít, hogy a
CBD hogyan hat a testedre.

A CBD befolyásolja a
kannabinoid receptorokat

A szakértők szerint a CBD közvetetten
kapcsolódik testünk kannabinoid receptoraihoz. Ezek a receptorok arról ismertek,
hogy sokféleképpen szabályozzák szervezetünket, ideértve az étvágyat, a fájdalom
érzetet, a hangulatunkat, sőt még az emlékezetet is. Ez az oka annak, hogy a CBD
olyan sok mindenre van hatással, mint
érzelmi, úgy fizikai szinten is. Hatással van
a gyulladásokra, fájdalmakra, de szorongásra is.
Gyulladáscsökkentő tulajdonságainak
köszönhetően a CBD csökkentheti a fájdalmat – nem küszöböli ki teljesen, de
kezelhetőbbé teszi. A szakértők úgy vélik,
hogy a vegyület akkor működik a legjobban, ha kiegészítésként használjuk, nem
pedig helyettesíteni akarunk vele más
típusú kezeléseket. A széles körben alkalmazott NSAID típusú fájdalomcsillapítók
(Ibuprofén, Aszpirin, Paracetamol) hatását támogatja, mellékhatásaikat viszont
csökkenti a CBD.
Amikor szorongásról és hangulatzavarokról esik szó, az emberek hajlamosak
azt állítani, hogy a CBD nem pszichoak-

tív, ami technikailag nem igaz. Ahogy azt
a Project CBD is említi, ha a CBD enyhítheti a szorongást, a depressziót vagy a pszichózist, akkor a kannabidiol nyilvánvalóan erőteljes hangulatbefolyásoló anyag,
még akkor is, ha ez nem jár eufóriával.
Talán jobb lenne azt állítani, hogy a CBD
nem olyan módon pszichoaktív, mint a
THC, mintsem azt a megszokott és kissé
megtévesztő klisét ismételgetni, miszerint „a CBD nem pszichoaktív ”. A teljes
valóság azonban, ha a fogalmak szintjén
tiszta vizet akarunk önteni a pohárba,
hogy a CBD nem pszichotróp viszont pszichoaktív.
Különböző tanulmányok szerint a CBD
képes kezelni a szorongást, a PTSD-t, a
pánikbetegségeket és még sok egyebet.
A rendelkezésre álló adatok arra mutatnak, hogy még jobb eredmények érhetők
el, ha valamennyi THC is jelen van a keverékben.

A CBD befolyásolhatja az alvást
és a gyomor-bél problémákat

Vegyes bizonyítékok vannak a CBD-vel
és a gastrointestinalis problémákkal kapcsolatban. Egy tanulmány arra utal, hogy
a vegyület segíthet a GERD-ben szenvedő
betegek kezelésében azáltal, hogy képes
korlátozni a savas refluxot. Nagy adagok
bevételekor vagy a CBD ellenkező hatásának észlelésekor a jelentett mellékhatások
közé tartozik a hányinger és a hasmenés.
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Alvással kapcsolatos adatok érdekesek,
mivel úgy tűnik, hogy a vegyület segít a
betegeknek jobban aludni, ha szorongástól vagy stressztől szenvednek. Ezen tünetek kezelésével a CBD közvetett módon
segíthet jobb alvás minőséget elérni és
felülkerekedni az álmatlan időszakokon.
A CBD nem rendelkezik altató tulajdonságokkal, csak közvetett módon segíti
a pihenést. A CBD-ről köztudott, hogy
kis adagokban képes feldobni az embert,
nagyobb adagokban pedig lenyugtatni.
A CBD-t kávéval együtt alkalmazva csökkenthetők a kávé negatív tulajdonságai
és fokozható az éberség.

Más gyógyszerekkel együtt
történő alkalmazása

A CBD, ha kimondottan nagy adagokban fogyasztják, akkor kölcsönhatásba
léphet más gyógyszerekkel, amelyeket az
emberek fogyasztanak. Több olyan enzim
hatásmechanizmusát befolyásolja, amik
különböző gyógyszerek hatóanyagainak
lebontásáért felelnek.
Elérhetőségek és további információ
a CBD olajokról:

cbdmag.kenderter.hu
+36 (30) 553 4223; info@kenderter.eu

Fűben-fában

Az én csodálatos fűszerkertem
Aki szimatolt vagy ízlelt már friss fűszernövényt, az tudja, hogy olyan
aromával rendelkeznek, ami szárított formában kevésbé érzékelhető. Nincs is finomabb egy illatos rozmaringnál, zsályánál vagy frissítő
mentánál.
Ma már a nagyáruházakból is beszerezhetőek ezek a fantasztikus növények, amik
nem csak ékei lehetnek konyhánknak, de
igazi gasztronómiai élvezetet nyújtanak
egy-egy ételben, italban, valamint gyógyhatásukkal védik egészségünket. Ha saját udvarunk van, kertünk napos fekvésű
szegletében érdemes egy pici fűszer oázist
építeni. Nem kell hatalmasra tervezni, mert
elég azt a pár fűszernövényt beszereznünk,
amit gyakrabban használunk és számunkra
kedves. Érdemes olyanokat választani, amik
évről-évre megújulnak.
Menta
Sokrétűen felhasználható értékes növény, amelyet akár frissen is elrágcsálhatunk leheletünk felüdítésére.
A konyhában adhatjuk csokoládés des�szertekhez, salátákhoz, joghurthoz, fagylalthoz, de ízletes teát is készíthetünk belőle. Gyógyhatásai: revitalizál, élénkít, elűzi
az álmosságot, a fáradtságot, serkenti az
agyműködést és a gondolkodást.
Oregánó
A természet antibiotikumának is szokták
nevezni jótékony tulajdonságai miatt. A
konyhákban húsokhoz, paradicsomos ételekhez, szószokhoz, salátákhoz használjuk
leggyakrabban. Karakteres aromáját akkor
őrzi meg igazán, ha főzés végén adjuk az
ételekhez.
Rozmaring
Sokunk kedvence a rozmaring, amelyet
az istenek fűszerének is neveztek régen. Kiváló mártásokba, sültekhez, de gombás és
vad-ételeket is készíthetünk vele. Gazdag
vitamin (A, B, E) és ásványianyag forrás és
a benne található antioxidánsok révén csodákra képes. Fokozza a vérkeringést, javítja
az agy vérellátását, erősíti a hajszálereket és
a szervezet ellenálló képességét. Gátolja a

bőr öregedését és ráncosodását, kiváló méregtelenítő, bél-, máj- és vesetisztító.
Kakukkfű
A kakukkfű fertőtlenít, gátolja a baktériumok szaporodását, csökkenti a gyulladást
és köptető hatása van. Kiváló gyógytea készíthető belőle, mely segít a betegségek kialakulásának megelőzésében, hosszabbítja
a sejtek életét, erősíti immunrendszerünket.
Kezelhető vele köhögés, hörgő- és szájüregi
gyulladások, orrdugulás. Főzés során felhasználható nehezen emészthető ételeknél, leveseknél, sülteknél, tokányok és vad
ételek ízesítésére.
Zsálya
A zsálya latin jelentése „gyógyítani”. Az orvosi zsálya főzetét összehúzó, fertőtlenítő és
gyulladáscsökkentő hatása miatt gyomor-,
bélhurut, ill. hasmenés esetén használjuk.
Légúti betegségekre és a húgyutak fertőtlenítésének kezelésére is fogyasztható,
emellett lázcsillapító és női panaszok enyhítésére is szolgál. A gasztronómiában is sokoldalú, mivel igen aromás, kevés kell belőle.
Jól idomul húsokhoz, olasz, paradicsomos
ételekhez és levesekhez.
Bazsalikom
Kalóriatartalma igen alacsony, nincs
benne koleszterin, de rendkívül gazdag
alapvető tápanyagokban, ásványi anyagokban és vitaminokban. A bazsalikomlevelek
számos illóolajat tartalmaznak, melyek
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gyulladásgátló és antibakteriális tulajdonságaikról híresek. Édeskés íze miatt különböző változatait elsősorban az olasz és az
ázsiai konyha használja. Alkalmazhatjuk
salátákhoz, mártásokhoz, paradicsomos
ételekhez, pizzához. Frissen fogyasztva az
igazi, érdemes pesztóként eltenni belőle, ha
télen is szeretnénk friss aromáját megőrizni.
Levendula
A levendula a gyógyászatban és a gasztronómiában is fontos szerepet tölt be. Illatpárnák, illóolajok készíthetők belőle, kiváló
dekorációs elem és természetesen nem hiányozhat egyetlen egy balkonról sem. Nyugtató, szorongásgátló hatása miatt kiválóan
alkalmazható, akár teaként, vagy illóolajként is, amit belecsepegtethetünk a fürdőkád vizébe. Ismerjük már a levendula fagyit,
szörpöt, lekvárt, fröccsöt, pálinkát, sőt már a
sört is. A cukrászatban is előszeretettel használják linzerekhez, krémekhez, különböző
kekszekhez. Mi továbbgondoltuk: miért ne
lehetne a növényi tejhelyettesítő italokba is
felhasználni ezt a csodálatos alapanyagot?
Így alkottuk meg a mézes-levendulás
mandulaital receptjét, amely különleges
ízvilágával mindenkit elvarázsol. A receptért keresse fel weboldalunkat.

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

Novella

Vasárnapi idill
Nagypapa már elszunyókált. A pokróca - a ló majd csak
jövőre kapja meg - a konyha döngölt földjére csúszott.
A kandúr álmában dorombolt rajta. A keresztgerendáról a házi egér bámészkodott lefelé, aki két éve, hogy
idehozta a ritkaságszámba menő albínó menyasszonyát, aki azóta se sírja vissza a leányságát.

– Korai még a kamrából uzsonnát hozni - gondolta, és visszamászott a fehérből már kissé megsárgult szőrű, elhízott felesége
mellé. - Még egy év, és egészen hozzám szürkül – gondolta, és
megsimogatta a szeretett arcát.
A csendet szinte vágni lehetett. – Még a legyek se dörzsölték a
lábaikat, mint a zsugori uzsorás a kezeit a jól sikerült üzlet után.
Az egérotthon alatt, a sarokban ma nem szőtt a pók, hiszen vasárnap van.
Különben is, a felesége rögtön elaludt a fáradtságtól, s még
mosolygott is álmában. Jólesett neki, hogy a hajdani hévvel ölelték egymást az ebédutáni elpilledés előtt.
A konyhában, a hokedlin a vizesvödör víztükre sem rezdült.
Utoljára tán egy órája csobbant, mikor Benő megbuktatta benne
a poharát. A falon az öreg óra döbbenten konstatálta, hogy itt a
vég! Még halkan egy utolsó búcsút bongott, majd kattant egyet
benne a rézfogú kerék és a rugó végleg elernyedt; - örökre kinyúlt. A nagymutató se moccant többet, csak ráült a kicsire, mert
éppen fölötte érte a halál. A szögről lógó kalendárium sem vette
észre, hogy barátjának lejárt az ideje. – Hogyan is? – hiszen tízévnyi por takarta. Mellette üveg alatt mirtuszmúmia száradt, s tán
még ma se érti, hogyan került ide a hajdani menyasszony megcsodált kebléről. Egyébként az óráról azt se tudta, hogy negyven
évig itt élt közöttük.
Benő újra felébredt, talán álmában is megérezte, hogy az óra
nem küldte a láthatatlan rezgéshullámait. Megéhezett. Lassan
lecsúszott a priccsről, és a sütőből kikotort egy tepsire ragadt langyos sült almát és élvezettel a szájába nyomta. Miután a maradékot letakarította az arcáról, csendesen lopakodva két nagy födőt
hozott elő a konyhakredencből, és a szunyókáló nagypapa füle
mellett, széles lendülettel irtózatosan összecsapta őket.
Az öreg felordított, majd az ijedtségre tátott szájjal hörögve a
lajbizsebéhez kapott. Ott tartotta a szíve fölött laposüvegben a
medicinát, mert testhőmérsékleten szerette. Csak akkor nyugodott meg, mikor a torkán leöntött pálinka jótékonyan elernyesztette az ereit.
Az egérasszony rosszul lett az ijedségtől, ezért az ura priznicért
szaladt. A pókházaspár viszont nem ébredt fel az iszonyú csattanásra, mert egymást ölelve túl mélyen szenderedtek el.
Milu, a kandúr is nyugodtan aludt tovább. Nem mintha nem
hallotta volna Benő zajcsapását, de ignorálta. Azt gondolta, hogy
elég, ha csak a számára fontosra dolgokra figyel, s különben is,
megszokta már Benőtől az ilyen vicceket. Telegyomorral a házi
egér rohanása sem hozta izgalomba. Benő még emlékezett rá,
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Takács Zoltán festőművész illusztrációja
hogy az orvos is zajt csinált a kisbaba mögött, mikor bizonyos
akart lenni, hogy a csecsemő tényleg hall-e.
Az éber házőrző kinn az udvarban, éppen egy vakondot vallatott csendháborítás miatt, mikor meghallotta a ronda ricsajt. Berohant a házba, megnézni, mi is történt, de azért előbb biztonság
kedvéért leharapta foglyának a fejét, nehogy az majd elszökjön.
Benő, már megcsitult, s a nagyapjához bújt. Nem rázta már a
néma belső kacagás a födős vicc miatt. Régóta tudja már, hogy
a tatát kórházba viszik. Ő meg elutazik a Bakonyba egy nagyon
úri helyre. Sok gyerek lesz ott, s sokat fognak játszani, és az iskola
is helyben lesz. Mindnyájan meggyógyulnak ott, s olyan egészségesek lesznek, mint a többi iskolás gyerek. Meg állítólag a jó
tanulókat ott kiképezik csikósnak vagy betyárnak. Ezt a doktor
bácsi mondta Benőnek, hogy vonzóvá tegye számára a bakonyi
intézményt.
Benő már azt is elképzelte, ha a nagypapa megjön a kórházból,
biztos vesz majd egy tehenet az istállóba.
Ló persze, az nem kell! Jövőre úgyis hazahajt majd egy karámra
valót a berekből. Csak azt sajnálja, hogy a Bakonyba nem viheti
magával Pajtást, a kutyát és Milut, a kandúrt.
Kisslaki László

Ajánló
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Fűben-fában

Miért érdemes csak BIO körülmények között termesztett
gyógygombát fogyasztani?
Az utóbbi években a gyógygombák egyre
népszerűbbek az emberek körében, a magas
tápértékük miatt egyre többen fogyasztják
őket. De vajon melyik cég gombáit érdemes
megvásárolni? Jó néhány gyógygomba forgalmazó cég van hazánkban, közülük többen
importból származó termékeket árulnak,
míg néhányan saját termesztésű gombáikat
kínálják. Felmerül a kérdés, hogy vajon
van-e különbség a gyógygombák között
attól függően, hogy honnan származnak
és milyen körülmények között termesztik
őket?

Erre a kérdésre akkor tudnánk korrekt választ adni, ha össze tudnánk hasonlítani a különböző helyekről származó termékek analitikai adatait. De sajnos ezen adatok sokszor
nem elérhetők, pedig az összetétel árulja el
leginkább, hogy pontosan mit is eszünk!
A gyógygombák ugyanis nagyon érzékenyek: a környezetükből mindent képesek
magukba szívni, amit csak találnak. Éppen
ezért nagyon fontos, hogy mennyire
szennyezett a termesztő hely környékén lévő
levegő, mennyire tiszta és vegyszermentes
a talaj. Ezen gyógyító gombák őshazájában,
Kínában 2000-3000 évvel ezelőtt még kiváló
feltételek voltak a gombák növekedéséhez,
de az elmúlt évtizedekben az óriási ipari
létesítmények hatására Kína a világ egyik
legszennyezettebb levegőjű országává vált,
s ezáltal az ott élő emberek egészsége is komolyan veszélybe került. A levegő tele van
a gyárak által kibocsátott káros anyagokkal,
például ólommal és kadmiummal, melyeket az ott termő növények is nagy eséllyel
magukba szívnak. Éppen ezért az ősi kínai gombákat ma már nem érdemes Kínából beszerezni, inkább a világ kevésbé
szennyezett országaiból származókat éri

meg választani. Ezért érdemes leellenőrizni a megvásárolni szándékozott termék származási helyét.
Ami biztos, hogy megbízható, standardizált minőségű gyógygomba csak BIO körülmények között, organikus termeléssel
állítható elő.
Szerencsére hazánkban is van olyan
biogazdaság, ahol analitikai adatokkal is alátámasztott, kiváló minőségű bio gyógygombákat termesztenek,
így nem kell messzire menni, ha kiváló
minőségűt szeretnénk vásárolni. Gyöngyösi
Sándor fülöpjakabi biogazda valósította meg Európában elsőként a Ganoderma

lucidum (pecsétviaszgomba) nagyüzemi
bio termesztését. Jelenleg már a legismertebb immuntámogató ganoderma mellett
a shiitake, a süngomba és a gyapjas
tintagomba is bio körülmények között
terem. Biogombáik és az azokból készült
termékeik - a Dr Ganolife bio ganodermás
termékcsalád - mindegyike a Biokontroll
Hungária Kft által minősített BIO termék,
melyet a termékeken lévő címke is jelez.
A
fülöpjakabiak
nem
árulnak
zsákbamacskát,
hisz
akkreditált
laboratóriumban
készült
analitikai
vizsgálataik eredményeit az interneten is
közzé tették, így bárki megláthatja, hogy
pontosan mennyi értékes tápanyagot
is tartalmaznak. Az adatokból jól látható, hogy ezek a gombák szennyező
anyagoktól mentesek, viszont vitaminokból,
ásványi anyagokból, nyomelemekből,
aminosavakból nagyon sok található bennük. A gyógygombák természetes forrásául
szolgálhatnak ezeknek az értékes tápanyagoknak, éppen ezért is megéri őket rendszeresen fogyasztani, életünk részévé tenni.
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Egészségünk megóvása, immunrendszerünk folyamatos karbantartása a mai
világban szinte mindennél fontosabb,
ebben a biogombák nagy segítségünkre
lehetnek!
Napi egy-két ganodermás kávé, tea, vagy
egy mokkáskanálnyi gomba őrlemény
hosszú távon is biztonsággal fogyasztható,
remek immuntámogató.

Ha szeretne még többet megtudni
a gyógygombák csodálatos világáról, látogasson el a Gombakiraly.hu weboldalra,
ahol rengeteg hasznos információt olvashat, ezen kívül ORVOS-természetgyógyász
szakértő segít kiválasztani leginkább megfelelő gombát. És természetesen a Gombakirály Webáruházban meg is vásárolhatja
a BIO minősített gombákat és a belőlük
készült BIO ganodermás kávékat, teákat,
kozmetikumokat, csokikat.

A Gombakirálynál csak kiváló, bio minősített
gombákat talál: https://gombakiraly.hu
Ügyfélszolgálat: +36-70-3222-746

Bio-logikus

Indul a BIO-befőzés!
A bőség időszakát éljük! Az előttünk álló hónapok ontják a friss
BIOgyümölcsöket, így könnyen megfeledkezhetünk arról, hogy nem lesz ez
egész évben így. A napfényt, a hűsítő esti szellőt, a víz simogatását és a virágok illatát sajnos nem tudjuk eltenni télire, a gyümölcsöket azonban igen.
Több tartósítási lehetőség közül választhatunk. A fagyasztás előnye, hogy az értékes anyagokból sok megmarad, aránylag
kevés munkával jár, de mélyhűtőt kell hozzá tartanunk, ami folyamatosan energiát
igényel. A napon aszalás ősi módszer, de
házilag nehéz kivitelezni, a háztartási aszaló készülékekkel pedig nem tudunk egyszerre nagyobb mennyiséget előállítani. A
befőzés sem tökéletes megoldás, de azért
elég jó ahhoz, hogy évről évre így halmozzunk fel készleteket a zord napokra.

Tapasztalatok és tévhitek

- A szakácskönyvek állításaival ellenétben
befőzni nemcsak a tökéletes gyümölcsöt
érdemes. Természetesen romlott nem lehet
az alapanyag, de a csúnya, jégverte, rágott
gyümölcsöt, megkásásodott almát igen.
- A tartósítószerek nélkül is tartós lehet a
lekvár és a befőtt, az eredmény a tökéletes
záráson és a megfelelő hőkezelésen múlik.
- Nem a cukor tartósít. Kizárólag hőkezeléssel, bármilyen adalék nélkül is gond
nélkül eltehetjük a gyümölcsöket és a paradicsomot.

Módszerek és ötletek

- A hagyományos „száraz” és „nedves
dunsztos” eljáráshoz részletes leírások állnak rendelkezésre, de sokkal kevesebb a
munkánk, ha befőzőautomatát használunk.
További előnye, hogy csak a minimálisan
szükséges hőnek tesszük ki a gyümölcsöt.
- Ha híg a lekvárhoz fogyasztás előtt pár
órával chiamagot keverünk, akkor zselésebbé válik az állaga. Érezhetők maradnak
a magok, de ez nem feltétlenül zavaró,
csupán ízlésünkön múlik. Így járhatunk el
akkor is, ha utólag édesítünk mézzel.
- A paradicsomot nem kell órákig rotyogtatni, hogy sűrű szószt kapjunk.
Válasszuk a „Lucullus” típusú fajtákat,
ezekből érdemes készíteni. A forró vízbe
mártott paradicsom héja lehúzható, a
csúcsán csillag alakban bevágott paradicsom híg magházát pedig két kezünk között ki tudjuk nyomni.

Hol szerezzem be
az alapanyagokat?

Természetesen a Biokultúra Ökopiacon,
ahol hatalmas a BIOgyümölcs választék is.

13

Magyar Biokultúra Szövetség
1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.
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BiokulturaSzovetseg
biokultura@biokultura.org
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Életmód

Ha végre itt a nyár és meleg az idő…
A nyár a pihenés, a kikapcsolódás időszaka, de ha nem figyelünk kellően a lehetséges
veszélyforrásokra, felütheti
a fejét a baj. Könnyen elronthatja az utazásunkat egy nem
várt fertőzés. Az idős, beteg
családtagok kiemelt figyelmet
igényelnek a hőség idején, a
gyerekeket a balesetektől is
meg kell óvnunk.

Milyen ártalmakkal
kell számolnunk?
A fürdőzés különösen sekély természetes vizekben, a lassabb öntisztulás,
gyorsabb vegetáció miatt az érzékeny
bőrűeknél ekcémát, de ha szennyezett a
víz, akár komolyabb bélfertőzést, még
vérhast is okozhat. A strandfürdők klóros
vize is irritálhatja a bőrt. Ezért óvakodjunk ellenőrizetlen vizekben fürödni és a
strandokon is érdemes a higiéniás szabályokat betartani, hogy elkerüljük a gombás és egyéb fertőzéseket.
A húgyúti fertőzések is gyakoriak
nyáron, különösen lányok hajlamosak
erre. Zömében E. coli fertőzés áll a háttérben, de gombák, vírusok ugyanúgy
előfordulhatnak. Fontos tudni, hogy
nem minden esetben szükséges antibiotikumot szedni.
Nyáron hajlamosak vagyunk összevissza enni mindenfélét, emiatt aztán
gyakoriak a hasi görcsökkel, hányással,
hasmenéssel járó enterális fertőzések,
melyeket vírusok, baktériumok egyaránt okozhatnak. Sajnos az ételfertőzések is felüthetik a fejüket, közülük a
salmonellával fertőzött tojás okozza a
legtöbb gondot, de a nyers tejjel esetleg
listeria fertőzést is kaphatunk, ami szin-

tén hasmenéssel jár. Várandósoknál a
magzatkárosodás miatt különösen veszélyes lehet ez a fertőzés. Kerüljük a nyers
tej, tejjel készült ételek fogyasztását.
A húskészítmények a felületükön gyorsan szaporodó baktériumok miatt válhatnak fertőzőforrássá. Gondosan mossuk
meg sütés-főzés előtt a húsokat és fogyasszuk el minél hamarabb a készételt is.
A külföldi, különösen a trópusi országokban történő nyaralásnál legyünk fokozottan óvatosak! Csak palackozott vizet fogyasszunk, kerüljük a nyers zöldség
ételek fogyasztását!
Kizárólag úgy lehet elkerülni a parazitás fertőzéseket, ha szigorúan betartjuk a higiénés szabályokat.
A légkondícionált helyiségekben történő munkavégzés vagy a járművekben
a lehúzott ablaknál történő utazás az
arcüreg, a fül gyulladását, de akár tüdőgyulladást is okozhat az arra érzékeny
egyéneknél. Fontos a légkondicionáló
berendezések karbantartása, és a külső hőmérséklethez képest 5oC foknál
nem alacsonyabb hőmérséklet beállítása. Nyáron találkozhatunk az egy napig
tartó lázas állapotokkal, melyek mögött
mindig vírusfertőzés áll. Az antibiotikumok ezekben az esetekben teljesen
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hatástalanok, sőt tovább rontják a helyzetet.
Az orrdugulással, tüsszögéssel, viszkető, égő, szúró szemfájdalommal járó
allergiás folyamatok is a nyári szárazság
idején fokozódnak. Az allergiás egyének számára inkább az őszi-kora tavaszi
időszak alkalmas a pihenésre, amikor
alacsony a pollen koncentráció a levegőben. Párásítással, nedves takarítással,
rövid idejű, éjszakai szellőztetéssel csökkenthetjük a lakásban szálló por, pollen
koncentrációt. Aki teheti, használjon levegőszűrő-berendezést otthonában.

Mire figyeljünk
az idős embereknél, a
szív- és érrendszeri betegeknél?
A hőség nagyon igénybe veszi az
alkalmazkodó képességüket. A bőr felszínes erei kitágulnak ilyenkor, csökken a
vérnyomás, fokozódik a párolgás, folyadékveszteség. Mindezek a tényezők terhet rónak a szív munkájára. Gyakoribbak
ilyenkor az ájulással járó rosszullétek, a
szívritmus zavarok és a vizenyővel, fulladással járó szívelégtelenség is hamarabb
kialakul. Nyáron az alsó végtagok visszerein is jellemzőbb a keringési zavar, a

Életmód
pangás, akár a trombózis kialakulása.
Érdemes a gyógyszerszedést figyelemmel kísérni idős, beteg szüleinknél, nagyszüleinknél.
Nyáron kisebb adag vérnyomáscsökkentőre, vízhajtóra van szükség. A folyadék és ásványianyagok pótlásával
pedig elkerülhetőek az ionháztartás
zavarai, amelyek szédülésben, gyengeségben, rendetlen szívműködésben, sőt
zavart elmeállapotban is megnyilvánulhatnak. Magas víztartalmú zöldségfélékkel, levesekkel, teákkal jobb pótolni a verejtékezéssel elvesztett vizet és
ásványisókat, mint a vízivással. A nagymennyiségű folyadékbevitel megterheli
az amúgy is gyengébb veseműködést és
kimerítheti a szív működését.

nyáron. A hidegfront epe-, vesegörcsöket hozhat, fokozódnak a reumatikus
ízületi panaszok, fejfájást, ingerlékenységet, alvászavart is kiválthat. A fronthatások keveredhetnek és velük a tünetek is.
A stresszes, kimerült emberek általában
fokozottabban érzékenyek a fronthatásokra.
Nyáron tehát éppúgy támogatnunk
kell szervezetünket, mint az év többi
részében. Bár friss zöldségfélékhez,
gyümölcsökhöz könnyebben jutunk
nyáron mégsem hanyagolhatjuk el
teljesen a vitaminok, ásványianyagok
pótlását.
összeállította: Dr. József Erika

Milyen hatással vannak ránk
a hirtelen légköri
változások, frontok?

Könnyebben átvészelhetjük a hőséget, ha megtámogatjuk szervezetünk energiaháztartását. Látogasson el weboldalunkra, ismerje meg a
Recovery plus Q10 tablettát, mely a
molekuláris hidrogén és a Q10 erejével járul hozzá vitalitásunk megőrzéséhez.

Melegfront idején fejfájás, fáradékonyság, koncentrációzavar, vérnyomásesés,
de vérnyomás kiugrás is előfordulhat. A
trombózisok is gyakrabban jelentkeznek
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RECOVERY PLUS Q10
étrend-kiegészítő tabletta
ásványi anyagokkal, koenzim Q10-zel
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Forgácsok
Ha tudni akarod a jövőt,
kutass a múltban!
Keresd meg az okokat,
és rálelsz az okozatokra!

Az egészséges
társadalom tartó
pillérei...
Belső útjaimon kószálok, és minduntalan a sarkából kifordult és eszement
világunk szokatlan, zajos és általában
gyakran tragikus eseményeinek kép- és
hangfoszlányaiba ütközöm. Néha ugyancsak meg kell ráznom a fejemet, hogy eldöntsem: képzelet vagy valóság az, amit
megtapasztalok. Közben rápislantok az
Internetre, s eszement világunkról alkotott véleményem egyre jobban megkövesedik! Ránézek a jövőkutatásra, mit
is hozhat a közel, vagy távolabbi jövő?
Szinte látom, ahogy a jövő színes káprázatai a jelen szappanbuborék vékonyságú
hártyáján a múltba ömlenek és megszilárdulnak. Mintha nem is lenne jelen, csak a
befolyásolható jövő és a megváltoztathatatlan múlt! Ha eltekintünk tőle, vagy ha
áthidaljuk a mindenkori hatalom történel-

Teleki Blanka

Forgácsok...
nemes fából...
met hamisító lépéseit, a múlt történései a
valóságban megtörtént eseményeket tartalmazzák.
A jól működő gazdaságon kívül szükség
van még egy sor strukturális elemre is. Talán
a múlt reményteljesebb utat mutat, gondoltam magamban! Az Őrláng füzetek 13.
számát forgattam, Brunszvik Teréz „szellemi” gyermeke, Teleki Blanka (1806-1862)
halálának a 150. évfordulójára kiadott füzetecskét. Ezt a Teleki Blanka Hölgyklub adta
ki Martonvásáron, 2012-ben.
Ki is volt Teleki Blanka? Édesapja az erdélyi arisztokrata széki, Teleki Imre gróf,
édesanyja pedig a korompai gróf Brunszvik Karolina. Nagybánya közelében éltek,
három gyermekük volt. Házasságuk első
gyermeke Blanka. A családot úgy jellemezhetjük, hogy a Telekiek reformátusok
és dúsgazdagok, őseiket a 12. századig,
földrajzilag meg a dalmát tengerpartokig vezetik vissza. Rokonaik közé sorolták a Szilágyiakat, és így Mátyás királyt
is. A kardforgató Telekiekkel szemben, a
Brunszvikok katolikusok és kevéssé tehetősek, a felmenők pedig az államhivatalokban jeleskedtek.
Blanka festészetet és szobrászatot tanult. Tanulmányai során különösen kiválónak bizonyult a rajzolás és a matematika területén. Életére nagynénje, Brunszvik
Teréz volt legnagyobb hatással, aki utazásaira magával vitte. A kor, amelyben él,
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izgalmas, s az ő természete „rebellis”. A
reformkor szellemének megfelelően Vörösmarty „A főúri hölgyhöz” írt versében
így fogalmazza meg a feladatot: „A kisded
néma szája kér: adj nekik hazát!”. Blanka,
mintha megértette volna ezt a néma felhívást, és életével igazolta, „hogyan kell
szeretni e mindent adó hazát”! Nagynénje
nemcsak hazánk, de Közép-Európa óvodáinak alapítója, Budán 1828. június 1-én
a krisztinavárosi bérházban megnyitja az
első óvodát. Sokkal inkább közszereplő,
mintsem pedagógus. Ugyanígy jellemezték Blankát is, aki hivatásul a nőnevelést
választotta. 1846-ban magyar tanítási
nyelvű leány nevelő intézetet alapított
Pesten, a Szabadság téren. Az intézet célja az volt, hogy művelt, a magyar nyelv
és nemzet iránt elkötelezett úrilányokat
neveljen. Az intézetben kiváló tanárok oktatnak, és itt dolgozik Leöwey Klára nevelőnő is, Blanka későbbi börtöntársa. 1848
végén kénytelen volt az intézetet bezárni
és Klárával Debrecenbe, Nagyváradra és
végül Szegedre menekültek. 1851-ben
elfogták és 1853-ban tíz év várfogságra ítélték az osztrákok, „a magyar szellemű leánynevelés” vádjával, de Klára csak
öt évet kapott. Brünnben, Olmützben és
végül Kufsteiben, (Kopfstein=sziklafej) a
híres-hírhedt várbörtönben, a „kőkoporsóban” raboskodtak. Blanka 1857 május
11-én amnesztiával szabadult. Ezt követően már nem tért haza, húgánál élt Fran-

Forgácsok
ciaországban, itt érte a halál. Sírja a montparnasse-i temetőben található.
Az olvasottak megleptek és nagyon
eltűnődtem Teleki Blanka életén és munkásságán! Azt hittem, a múltban találok
a mai európai jellemzőknél valami reményteljesebb dolgot is. S mit találtam?
Azt, hogy 170 évvel ezelőtt egy idegen
hatalom, a független nemzet tartóoszlopának számító, a „művelt, a magyar nyelv
és nemzet iránt elkötelezett” anyák neveléséért tíz év börtönt szabott ki annak
megteremtőjére!
Nos, álljunk meg egy szóra! Tegyük
helyére Teleki Blanka nevét, állítsuk példaképként pedagógusaink, fiaink és lányaink elé, és hangoztassuk kiválóságát
nemcsak a Kárpát-medence, de az egész
világ magyarsága előtt! Hiszen életét
olyan szavakkal tudjuk csak körbeírni,
mint a nemzeti nőnevelés úttörője, az
1848-49-es szabadságharc híve és mártírja. A kitüntető jelzők sokaságában ilyen
szavakkal találkozhatunk: tüneményes,
múlhatatlan ragyogású, hős-lelkű, fölséges nőalak, a szabadságharc idejének
legeszményibb nőalakja, Hungária édes
gyermeke, stb.
Ugorjunk egy nagyot, és legyen bátorságunk rátekinteni a sors szövetére addig,
amíg térben és időben lehet. Azt látjuk
és megtapasztaltuk, hogy a múlt merev,

megváltoztathatatlan valóság, de a jövő
befolyásolható. A változtatások kiváltására nem mindenkinek azonos az ereje.
Ráadásul a nagy dolgok végrehajtására
alkalmas zsenik is véletlenszerűen születnek. A sors szövedéke tehát nem homogén, mint ahogy a technológiai fejlődésé
sem az!
A kreativitás, az események „másként
való látásának” alkotó megközelítése
mindig lenyűgözött. A kreatív emberek
megszállottsága felkelteti érdeklődésemet. Ezek a nem mindennapi adottsággal
rendelkező emberek, megszállottak, a
kreatív gondolatokkal összenőttek, időt
és energiát nem kímélve, addig küzdenek, amíg a gondolat termővé nem válik.
Azaz, céljaik megvalósulásáig!
Csak gondoljunk a Gömböcnek nevezett matematikai különlegességre és
magyar feltalálóira. A Gömböc egy olyan
homogén anyagból készült térforma,
aminek egy stabil pontja van, és mindig abban áll meg. A kelj-fel-Jancsihoz
hasonlít, de azzal ellentétben ennek
belseje homogén, nincs súly az alján. A
Gömböc létét korunk legnagyobb orosz
matematikusa, Vlagyimir. I. Arnold elméleti alapon határozta meg, azzal, hogy
kell lennie egy ilyen testnek. Erre az elméleti lehetőségre kattant rá a két magyar feltaláló, Domokos Gábor valamint
Várkonyi Péter, és alkották meg a göm-

böcöt. Lehetetlennek tűnő vállalkozás,
de nem adták fel.
Miért hozom ide ezt a példát? Azért,
mert a nemzet megmaradásához a tartóoszlopokat meg kell védeni, sőt újakat kell emelni! Ehhez olyan megszállott
emberek kellenek, ki-ki a maga szakterületén, akik olyan elkötelezettséggel és
szolgálattal élik életüket, mint a fentiek!
Olyan struktúrára van szükség, amely
homogén, és úgy viselkedik, mint a gömböc! Mindig talpra áll! E tulajdonsága
homogenitásából és alakjából, határoló
felületeiből következik!
A jövőkutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövőt befolyásoló tényezők
egy része gyorsítja, másik része lassítja
az események bekövetkeztét. Természetesen vannak olyanok is, melyek hatása
jelentéktelen. Azonban megjelent egy új
elem, ez pedig a kreatív-destrukció! Ennek lényege, hogy a cél érdekében, bármi legyen is az, tudatos és következetes
rombolást hajtanak végre, befolyásolva,
elfoglalva, lerombolva azon tartóoszlopokat, melyeket kiválasztottak.
Amennyiben társadalmi jellegű változásról van szó, akkor a társdalom tartóoszlopainak érintettségét kell megvizsgálni.
Ha a cél a világkormány megvalósítása,
akkor ennek akadályozó tényezői a nemzetállamok, a keresztény értékek, melyek
tartóoszlopai a család, az anyanyelv, a
vallás, az iskolai oktatás, az erkölcs és az
etika.
Félreérthetetlenül fogalmazza meg a
költő Reményik Sándor a minimális feladatot „Templom és iskola” című versében!
„Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

A Gömböc egy olyan homogén anyagból készült térforma,
aminek egy stabil pontja van, és mindig abban áll meg.
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Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”		
Erdei István

Ajánló
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Astaxanthin, a legmodernebb belső napvédő
A július és az augusztus a
tűző nyári napsugarak
főszezonja. Ilyenkor kiemelten
fontos odafigyelnünk bőrünk
egészségére, hogy elkerüljük a
tűző nap vagy túlzott napozás
nem kívánt mellékhatásait,
és elejét vegyük a későbbi
bőrproblémák kialakulásának.
Ha hatékony, mégis természetes
megoldást keresel, akkor itt a
válasz: használj astaxanthint,
ami az antioxidánsok
királyaként – kutatók szerint – a
legmodernebb „belső napvédő”
is egyben.

A sokoldalú „csodafegyver”

Az astaxanthin egy kiváló antioxidáns,
ami számos oldalról támogatja a szervezet
hatékonyabb, egészségesebb működését. Többek között javítja az állóképességet, segíti az izomműködés és a testedzés
utáni regenerálódást. Az immunrendszerre is jótékonyan hat, mivel erős gyulladáscsökkentő, ezen kívül a stressz negatív hatásaira, valamint a szív- érrendszer vagy a
mentális és testi fáradtság problémáira is
megoldást nyújthat. Belső napvédő, szabadgyök-megkötő funkciója révén pedig
az astaxanthin a káros napsugárzás ellen
is extra védelmet biztosít, amit a bőr, e
sérülékeny és a környezeti hatásokra igen
érzékeny szerv is fokozottan igényel.

A napsugárzás bőrkárosító
hatásai

A napfény életünk éltető ereje, de ha
nem vigyázunk, életünk megkeserítője is
lehet. Ha a fény elérte a bőrréteget, egy
része visszaverődik, más része elnyelődik
benne. Az elnyelődött fény reakcióba lép
a bőr sejtjeivel, aminek következtében
rövidtávon kialakul a bőrpír, napégés,
bőrgyulladás, megjelenhetnek allergiás
tünetek és fokozott pigmentáció, nem
beszélve az olyan késői, krónikus hatásokról, mint a bőr elöregedése vagy a bőrrák
kialakulása.

A Vitálvár Astaxanthin étrend-kiegészítő kapszuláját keresse
a www.vitalvar.hu webáruházban!
De tévedés volna azt hinni, hogy csak a
hosszú órákon át tartó napozásnak lehetnek káros következményei. A hegyi kirándulások vagy egy hosszú városnéző séta
alkalmával éppúgy lesülhetünk, és túlzott
napsugárzásnak tehetjük ki a bőrünket,
mint a tenger partján. Sőt, egy ködös, felhős
napon is le lehet égni, mivel az ultraibolya
sugárzás körülbelül 90 százaléka átjut a felhőkön, visszatükröződik a homokról és a
vízről is, így ezek is ugyan olyan súlyosan le
tudják égetni a bőrt, mint a napfény.

Hogyan segít az astaxanthin
megóvni a bőr egészségét?

Az astaxanthin hatása belülről fokozza
a szervezet védekezőképességét. Pontosan úgy, ahogyan teszi azt a tengeri algák
esetében is. Az alga az UV sugárzás ellen
astaxanthin antioxidánst termel, hogy
megóvja magát a káros sugarak mellékhatásaitól. Jótékony hatásait, széleskörű
bőrvédő funkcióját a napsugárzás ellen
számos kísérlet igazolja. Csak néhány biztató eredmény a teljesség igénye nélkül:
- az astaxanthin megköti a szabadgyököket, valamint csökkenti az UV-A sugárzás okozta oxidatív stresszt. Nem is akármilyen mértékben: kutatások alapján az
oxidatív stressz csökkentésében 100-szor
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erősebb, mint a béta-karotin, és 1000-szer
erősebb a luteinnél.
- bőrgyógyászok szerint az astaxanthin
védelmet nyújthat az UV-A sugárzás DNS
módosító hatásai ellen is.

Mennyi astaxanthin szükséges
a megfelelő védelemhez?

Ahhoz, hogy az astaxanthin ki tudja fejteni jótékony hatását, és valódi belső védelmet nyújtson a nap káros sugarai ellen
a bőr számára, elég nagy adagban és elég
hosszú ideig szedjük ahhoz, hogy a szöveteinkbe be tudjon épülni. Ez több hétig is
eltarthat. Általános vélekedés szerint napi
4-8 mg-ot szükséges a szervezetbe juttatni, hogy biztos legyen a hosszan tartó hatás. Ennek érdekében javasolt fél órával a
főétkezések előtt naponta 2x1 tablettát bő
vízzel lenyelni.

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

Fűben-fűban

20

Fűben-fában

21

Életmód

Az epesavak szerepe az életminőségünkben - epekörforgás
A kólsav tartalmú epét a máj termeli, mely az epehólyagba kerül
és ott tárolódik. Étkezéskor a táplálék kb. 1-2 órán belül a gyomorból a patkóbélbe kerül, ahol a nyállal és a gyomorsavval előkészített,
megkezdett emésztési folyamat
folytatódik.

Az epehólyag a patkóbél nyálkahártyájáról
kap egy úgynevezett kolecisztokinin vezérlést, melyre az epe a patkóbélben végződő
epevezetéken át kiürül, a zsírok és részben
a fehérjék elbontásához. Ezzel egyidőben a
hasnyálmirigy enzimek is a patkóbélbe kerülnek, mivel a hasnyálmirigy is a patkóbélbe
csatlakozik. Az epefolyadékkal és hasnyálmirigy váladékkal lekezelt táplálék tovább
megy a vékony- majd a vastagbél felé, miközben a kólsav dezoxikólsavvá alakul át. Ennek
kb. 10%-a a széklettel kiürül szervezetből,
amíg kb. 90%-a a véráram útján visszakerül
a májba, ahol a dezoxikólsav kólsavvá alakul
vissza és a folyamat kezdődik elölről, azaz ciklikusan ismétlődik: enterohepatikus körfolyamat = epekörforgás.
Ha a kor, az életmód, az étrend, az öröklött tényezők, betegségek, terhesség (pl.
a magzat az emésztőszerveket nyomja,
azok működése megváltozhat), stb. miatt
ez a folyamat élettanilag nem megfelelően
működik, úgy emésztési problémák lépnek
fel: puffadás, székrekedés, hasmenés,
jobb oldali bordaív alatti sajgás illetve
fájdalom, hátba kisugárzó szúró érzés,
stb. Ebben kb. kétszer annyian érintettek
a nők, mint a férfiak. A nőknél általában a
sokkal érzékenyebb idegrendszerből és a
gazdagabb érzelemvilágból fakadó fokozottabb stressz is szerepet játszik, mert az
epehólyagból az epe továbbjutását biztosító „szelep”, azaz az oddi szfinkter záróizom
a stressztől többször/gyakran nem nyit ki
megfelelően, és ezáltal az epe beszorul az
epehólyagba, ami besűrűsödhet és epekőhöz is vezethet, az emésztés pedig tökéletlen lesz.
A 15 mm-nél kisebb, puha, koleszterin kövek jó eséllyel a GALLMET-tel
is feloldhatók. Amennyiben a belekbe,
különösen a vastagbélbe nem kerül meg-

felelő mennyiségű epesav, úgy a
negatív baktériumok sejtfalából
származó lipopoliszacharidok, azaz
endotoxinok (belső mérgek) közömbösítése, semlegesítése nem történik
meg megfelelően. A nem megfelelően közömbösített endotoxinok
gyulladásokat válthatnak ki más
szerveinkben. Ez idővel betegségekhez vezet, amelyeknek az okát az előzőekben leírt folyamatelemzések sokszor
nem tárjak fel megfelelően. Így az egyes
betegségek valódi oka ismeretlen maradhat, emiatt nem okozati, hanem tüneti kezeléseket alkalmazhatnak.
A GALLMET étrend kiegészítők természetes epesav (és gyógynövény) tartalmúak és epepótlással, okozati alapon
képesek az epekörforgás zavarait kompenzálni illetve enyhíteni úgy, hogy a
gyomorsavnak ellenálló intestinosolvens
kapszula csak a patkóbélben esik szét, ott,
ahova az epevezeték is becsatlakozik, tehát a GALLMET tartalma nem kerül a gyomorba. A GALLMET termékek minden
gyógyszertárban kaphatók vagy megrendelhetők honlapunkon.
Epeműtétek után az epe csordogál, mivel nincs epehólyag, bár a máj és az epevezeték is képes tárolni kisebb mennyiségű epét. Viszont (fő)étkezéseknél esetleg
túlétkezéseknél, amikor van elég élelem a
gyomorban, akkor a csordogáló epe nem
mindig elégséges a zsír és részben fehérje
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bontáshoz, emiatt emésztési problémák
merülhetnek fel, amit például pótlólagos
epesav adagolással és ezzel az epekörforgás rásegítésével lehet kompenzálni. Természetesen diétával, gyógynövényekkel
is lehet egyensúlyozni, bizonyos mértékig
és egyéntől függően, de a bélben lévő
endotoxinok közömbösítését ezek általában nem tudják megoldani, mert ahhoz
elsősorban megfelelő mennyiségű epesav
szükséges. Az epeműtötteknek életminőség javító a főétkezéseknél az epepótlás
ahhoz, hogy az emésztésük jobb lehessen.

Többet megtudhat a honlapon:

www.gallmet.hu

GALLMED Kft., 6500 Baja, Szarvas G. u. 3.,
+36-79-326581, gallmed@gallmed.hu

Életmód

Hiánypótló innováció a hazai egészségügyi piacon

Megérkezett az Air7- a tüdő vitaminja!
Az egészséges tüdő nélkülözhetetlen kincsünk a mindennapokban. Kiemelt figyelmet érdemel,
hiszen egy nap átlagosan 24 ezer
alkalommal használjuk. Légzőszerveink legfontosabb részeként
szerepe hihetetlenül fontos a
szervezet jó működéséhez. Egy
magyar szakértőkből álló csapat
épp ezért fejlesztette ki és dobta
piacra a 7 féle, válogatott összetevőt tartalmazó Air7 kapszulát,
a tüdő vitaminját.

A megfelelő mennyiségű és helyesen
megválasztott vitaminpótlás vitathatatlanul az egészséges szervezet alappillére.
Bevett gyakorlat, hogy vitaminokkal védjük a látásunkat, hajunkat, immunrendszerünket, az azonban kevésbé ismert
tény, hogy bizonyos vitaminkombinációk
a külső hatásoknak kiszolgáltatott tü-

dőnkre nézve fejtik ki jótékony hatásukat.
A környezeti hatások: vírusok, baktériumok elsőként sajnos éppen tüdőnket,
ezt a pótolhatatlan szervünket támadják
meg, így a mostani járványügyi helyzetben még inkább kötelességünk, hogy
odafigyeljünk rá. A folyamatos, tudatos
vitaminpótlással sokat tehetünk tehát
azért, hogy az egészségét megőrizzük.
Ezért tették a közelmúltban mindenki
számára elérhetővé magyar tudósok az
Air7 nevű készítményt, az első magyar
tüdővitamint. A forradalmi magyar
étrendkiegészítő a tüdő számára szükséges vitaminok, valamint egyéb támogató
összetevők ötvözésével nyújt összetett
védelmet.

De mit tartalmaz
a tüdő vitaminja?
Ez a komplex kis tabletta a D-3 vitamin, az A-vitamin, a Cordyceps és a
Koenzi q10 hatékony ötvözete, így erősíti az immunrendszer működését és
szabályozza a szervezet ellenálló képességét, mellyel segíti tüdőnket a különféle
betegségekkel folytatott harcban. Fontos
antioxidánsokat tartalmaz a légutakat
irritáló szabad gyökök ellen, így nagymér-
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tékben csökkenti a tápanyagok elégetésekor és az anyagcsere kapcsán keletkező
veszélyes vegyületek koncentrációját.
Növeli az oxigénfelvevő kapacitást,
ezzel segítve, hogy az oxigén gyorsabban
juthasson el testünk minden részéhez.
Fokozza a tüdő ellenállást a fáradtsággal szemben, növeli a sportteljesítményt,
ennek köszönhetően idegrendszerünk
ionizálásával csökkenti a depresszióra
való hajlamot.
Az Air7, ahogyan semmilyen más hasonló táplálékkiegészítő készítmény sem,
nem helyettesítheti a kiegyensúlyozott
táplálkozást, de rendszeres fogyasztásával egyik legfontosabb szervünknek,
a tüdőnknek nyújthatunk mentőövet a
mindennapokban.
Hamarosan a boltok polcain is megjelenik majd, addig pedig a hivatalos
webshop-ból lehet megrendelni:

https://air7.hu/

Ajánló

24

Ayurvéda

Ayurvéda, a többszintű gyógyítás
Az Ayurvéda egy átfogó, több síkon is ható gyógyító
tudomány. Célja azonban nem csupán a gyógyítás, hiszen feladatának tekinti a paciens tanítását, mely Őt
elindíthatja az öngyógyítás útján. Nem véletlen tehát,
hogy a bölcseletek az Ayurvédát az Élet Tudományának
nevezik.
Terápiái összehangoltak, egymásra épülnek. Aki elkezdi az ismerkedést az Ayurvédával, egy életre való „kis
csomagot” választ!
Most egy apró érdekességet szeretnék
megosztani a gyógynövények hatásairól, az
elkészítésük, használatuk során alkalmazott
módszerekről.
A növények a Fény közvetítői. A Nap, a
Hold, a légköri energiák átalakítói. Valamint
a földi minőségek felvevői is egyben. Testükben egyesítik a földi és az égi minőségeket,
majd átalakítják az ember számára hasznosítható elemi minőségekké, azaz táplálékokká. Ehhez hozzáadja minden növény a saját
tulajdonságait is, ezért vannak a gyógynövények különböző hatásai.

A növények fogyasztásakor
az ember nemcsak fizikai szinten, hanem energetikai és mentális szinteken is életerővel
gazdagodik.
A gyógynövények kiegyenlítik a betegségek során fellépő hiányosságokat, ezáltal
harmóniát teremtenek a három Dosha (Vata,
Pitta, Kapha) működésében, azaz visszaáll a
teljes egészség állapota fizikai, energetikai és
mentális szinteken is.
Az Ayurvéda nem hisz a műanyag molekulákban, a vegyszerekben, a mesterségesen előállított készítményekben. Hiszen azok
a természettel nem egységben keletkeztek.
Azok csak fizikai anyagok, nem hordozzák a
Fény, a Föld, a Természet élő energiáit.
Terápiás készítményeit mindig a természetes lelőhelyükről gyűjtött valódi gyógynövényekből, természetes anyagokból készíti. Egyes kis üzemek még mantrákat is
zengedeztetnek a gyártás során. A mantrák
szent igék, különleges rezgésű szótagok,
melyek zengése áthatja a gyártás során az

üzemet, a dolgozókat, a termékeket.
Yantrákkal – mandalákhoz hasonló színes képekkel további
gyógyító rezgést biztosítanak a térben. Ilyen
pl. a Sri yantra, mely az emberiség egyik
legrégebbi és egyben legerőteljesebb szimbóluma. Egyes elmélet szerint a Sri yantra a
szakrális om (AUM) hang megnyilvánulása,
másik elmélet szerint Parvatinak (más néven
Shaktinak), Siva hitvesének, az anyagi energia úrnőjének a megjelenési formája.
Ayurvédikus szereket alkalmazva a gyógyulni vágyók gyakran mantráznak, gyakran
használják a Sri yantra képet a teljesebb vagy
más szóval a több szintre ható változások érdekében.
A gyógyulás folyamatához számtalan
kiegészítő eljárást sorakoztathatunk a
gyógynövények alkalmazása mellé. Ilyen a
személyre szabott, alkatspecifikus táplálkozás vagy a kibillent dosha visszaszorítását
szolgáló táplálkozás, a pranayama gyakorlás
összehangolt jógagyakorlatokkal végezve, a
tisztító eljárások szintén problémákhoz igazítva, masszázsok, borogatások, hőkezelési
eljárások…. Mindezek az ártó Ama kivezetését, valamint a test megfelelő tápanyagellátását szolgálják.
Étkezzünk tisztán! Vegyük igénybe a kiegészítő eljárásokat! Meditáljunk, mantrázzunk
rendszeresen! Használjunk tisztán organikus
gyógynövény készítményeket!
Csizmadia Ágnes
Ayu. Phil. Tud. Szakértő
Magyar Ayurvéda
Gyógyászati alapítvány
Aryan Természetgyógyász Oktató-és
Egészségnevelő Kp. oktató, terapeuta

25

Termékajánló:
A Dabur Piros Rózsavíz különleges,
kézzel szedett rózsaszirmok olajából készült igen finom esszencia.
Külső és belső használatra egyaránt.
Belsőleg görcsök, gyomorpanaszok
esetén,
máj-és
epebántalmak
csillapítására. Külsőleg
borogatásként, arclemosóként is kiváló. Aromaterápiásan használva
oldja a görcsöket.
Hatására az ideges
eredetű tónusos izmok elernyednek, az
alvászavarok enyhíthetők és a depressziósok hangulata javul.
Alkalmas konyhai
felhasználásra is.

www.garuda.hu www.ayurveda.hu
Garuda Trade Kft.,
1136 Budapest, Tátra utca 24.
T.: 1-331-2316, 06-30-506-3474,
E-mail: garuda@garuda.hu
Facebook: Garuda Ayurveda

Mert „az Élet él és élni akar”!

A táplálkozástan sötét
oldala...
„Kételkedj azokban akik az igazságot
tudják, higgy azoknak akik keresik!”
André Gide

Az életben figyelmesen járók számára
van itt néhány probléma. Az élettelen dolgok birodalmában a természettudományok
eléggé otthonosan mozognak. Az anyaggal
kapcsolatban pedig különösen határozottan nyilatkoznak. Korábban öröknek tartották. Azután a radióaktivitás mindent felforgatott, az anyag átalakult és elfogyott. Az
élettelen birodalmában, az „anyagról” ma az
atomfizikai kutatások alapján tudjuk, hogy
egyetlen anyagi részecskét sem tartalmaz.
De arra vonatkozóan alig van ismeretünk,
hogy hogyan viselkedik, milyen tulajdonságai jelennek meg az élő birodalmában.
Erre pedig a táplálkozástanban nagy szükségünk lenne.
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Úgy néz ki, hogy az anyagnak nevezett
dolgok állóhullámból állnak. Arra azonban már kevesen vállalkoznak, hogy bemerészkedjenek az élő dolgok birodalmába és a különböző helyzetekben kutassák
az anyag tulajdonságait és az élettel való
kapcsolatát. Nem is csoda, hiszen az élet
misztériumát nem tudtuk olyan alapossággal megfogalmazni, mint ahogy a természettudományok az élettelen birodalmában mozognak. Szentgyörgyi Albert
nagyvonalú definíciója mentén lehetne
keresgélnünk: az élet az anyag élő állapota! De ez sem mond sokkal többet, mint
Édesapám intelme: „Az egészség olyan
kincs, melyet akkor tudunk, hogyha nincs!”

Mert „az Élet él és élni akar”!

Az élet misztériumát nem tudtuk olyan alapossággal
megfogalmazni, mint ahogy a természettudományok az élettelen
birodalmában mozognak.
Talán Goethe természettudományi műveit kellene alaposabban tanulmányoznunk,
melyekben felveti, hogy a gondolkodást
az absztrakció helyett a valóságra kellene
irányítani. Így nyerni új ismereteket a természet lényegéről.
Nem tudjuk mi az élet! Nem tudjuk mi
az egészség! S azt sem tudjuk, hogy ezekről hogyan gondolkodnak az orvosok,
akiknek hivatása egészségünk megtartása, és ha elveszett, akkor annak visszaszerzése. A gyógyító orvosokra gondolok és
nem komputerek ellenőrző sokaságába
behálózott, a gyógyszeripari termékeket
mechanikusan, a vizsgálati algoritmusok
és eredményeik alapján felíró medikus
szolgákra, akik jószerint csak a betegséget látják és a mögöttes embert nem!
Az élet mindig ad lehetőségeket, döntési elágazásokat, kiugrási lehetőségeket.
Lehet, hogy felismerjük, lehet, hogy nem,
mert a pillanatnyi önös érdek elfedi az
egész közösségre kiható jelentős változást hozó döntés lehetőségét! Nagy konfliktusok, társadalmi földcsuszamlások,
háborúk és világháborúk után ezek a lehetőségek mindig megjelennek!
1947 március 31-én a Time Magazin beszámolt a New Yorki Orvosi Akadémia 100
éves fennállását ünneplő találkozóról. A
téma hallatlanul izgalmas, mert a kérdés
így hangzott: „Hogyan lehetne úrrá lenni
a politika és a gazdaság nagyjai által a

világon előidézett nyomorúságon?” A helyes kérdésfeltevés számtalan új gondolatot hívott életre. Ennek lényege, hogy „az
állam egészséges vezetéséhez a szabályokat az orvostudománynak kell megszabni!”
Számtalan más és izgalmas területre
vonatkozó kérdés is napvilágot látott,
melyekre az orvosoknak kellett (volna)
választ adniuk.

Íme néhány kérdés: Mitől egészségesek
az egészséges emberek? Miért csökkent
feltűnően a háború alatt a vetélések és a
tuberkulózisos megbetegedések száma?
Miért szerepel az orvosok között tizenkétszer gyakoribb halálokként az „angina
pectoris” mint a lakosság egyéb köreiben?
A táplálkozás kérdése pedig csak akkor
kerül a helyére, ha az élelmiszer-termelés
és különösképpen az elosztás is orvosi
felügyelet alá kerül! A jövőben az orvosoknak több időt kell fordítaniuk a teljesítőképesség megtartására, mintsem a betegek gyógyítására! Ma már látjuk, hogy
a világosan megfogalmazott jövőkép és
cselekvési program nem talált meghallgatásra!
Nyilvánvaló, hogy szükségünk van
bölcs és hozzáértő nevelőkre, akik a politika és a gazdaság fölött állnak! Egy olyan
orvos-bölcsek bizottságot kellene a hatalom fölé helyezni, akik az egyének és a
közösségek számára lehetővé tennék a
nemzet egészséges fenntartását!
A társadalomban mindig voltak, vannak és lesznek olyan kvalitású emberek,
aki a fentieket felismerve a közösségek
érdekében tevékenykednek. Számtalan
kutatási eredmény jelent meg a múltban, mely a fő sodrású média kedvét nem
nyerte el, sőt, különböző trükkökkel a
süllyesztőbe terelgette azokat! Egy részük
végleg eltűnt, néha már csírájában is. Egy
kis részük azonban fennmaradt. Egy ilyen

Nem tudjuk mi az élet! Nem tudjuk mi az egészség!
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Mert „az Élet él és élni akar”!

A mechanikus szemléletű világban nincs morális felelősség, nincs
morális hajtóerő,
gyűjtő tevékenységet folytatott a Der
Wendepunkt (Fordulópont) c. folyóirat
mintegy fél évszázadon át. Az ő gyűjtéseikből válogatunk és villantunk fel néhány
érdemi szösszenetet.
A táplálkozást a népek szellemi vezetése irányította. Az emberek táplálkozásában ugyanakkor volt egy ösztönösség is.
Ennek mértéke és hatása földrajzi területről területre változott. Érdekes, hogy a történelmi események leírása mellett milyen
kis súlyt, vagy még annyit sem fordítottak
egyes népek táplálkozásának leírására. Az
emberiség az egészséges táplálkozásra
vonatkozóan lassan az ösztönét is elveszítette, és ezt a hiányt most megismeréssel
kellene pótolnia! De nem a gazdaságot
irányító fejesek profitorientált hamisságaikkal, melyeknek számtalan esetben
tudományos színezetet adnak, függetlenül attól, hogy azok a tényeknek megfelelnek-e vagy sem!
A mai szemlélet döntően mennyiségi
jellegű. Az egészséges táplálkozáshoz
szükséges fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat, ásványi anyagokat és vitaminokat
mennyiségi szempontok alapján szemléli és kezeli a mai fiziológiai kémia. A
számszerűség fontos, de nem minden…
A materialista szürke világmindenségbe
így mechanikus szemlélet alapján illeszti
be az embert. A mechanikus szemléletű
világban nincs morális felelősség, nincs
morális hajtóerő, és így az ember egy

olyan világba kerül, vagy egy olyan világ
veszi körül, amely ily módon elvesztette értelmét. Természetesen nem érzi jól
magát! De ez nem volt mindig így... Nézzünk meg néhány érdekes tanulmányt,
leírást, kutatást, melynek adatait sikerült
megmenteni az utókor számára.

Dánia: Mikkel Hindhede 1880-ban
tette le a Koppenhágai Egyetemen doktori vizsgáját. Akadémiai körökben nagy
reményt fűztek a tehetséges fiatal orvoshoz, de ő visszament a falujába praktizálni. Nem sokkal később a Skandenborg
kórház vezetését bízták rá. Szokatlan módon járt el! Gyógyszerfelhasználása 75%kal alacsonyabb volt a hasonló helyekhez
képest, nagyon ritkán operált, vakbélgyulladást pedig sohasem, mégis 17 év
alatt egyetlen pacienst sem veszített el.
Apja nem volt jó véleménnyel a gyógyszerekről, és így figyelmeztette fiát: „Mikkel fiam, ne dohányozz, ne igyál és soha ne
vállalj kezességet senkiért!”
Az egyetemen tanultakat kritikával fogadta, mivel világnézete egyszerű volt, az
igazságot szerette és a megvesztegethetetlen, önálló gondolkodást! Önmagán is
kísérletezett, és próbálta meghatározni,
mennyi az annyi, azaz pl. mennyi fehérjére van szükség, stb. Azt találta, hogy
hosszútávon 180 g fehérje helyett a napi
60 g is elegendő. Az állattartásban nagy
jelentőségű lépést tett, kimutatta, hogy a
drága külföldi olajpogácsákat hazai répával is lehet pótolni. A vezető gazdák mellé
álltak és megalakítottak egy táplálkozáskutató intézményt közpénzen, és ennek
vezetésére Hindhedét kérték fel.
Karrierje tovább erősödött, amikor

Mikkel Hindhede korábbi kutatásai a minimális táplálékbevitel
meghatározására irányultak, ezért az éhínség elkerülésére
létrehozott költségvetési bizottság élére őt nevezték ki.
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Mert „az Élet él és élni akar”!
1917-ben Németország blokádot terjesztett ki egész Európára és így Dániára
is. Mivel korábbi kutatásai is a minimális
táplálékbevitel meghatározására irányultak, az éhínség elkerülésére létrehozott
költségvetési bizottság élére őt nevezték
ki. Tervét egyhangúan elfogadták. S mi
is a lényege: a sertések 80%-át eladták
Németországnak és Angliának. A fejőstehenek számát 2/3-ára, a sörfőzést a felére
csökkentették. A pálinkafőzést betiltották, hogy megmaradjon a gabona és a
burgonya a lakosság számára. Biztosította
a teljes kiőrlésű kenyér általános bevezetését, az egészséges ételeket. A zöldség és gyümölcs termesztését bőkezűen
támogatta. A húsadagot napi 40 g-ra, a
vajadagot pedig 50%-ára, heti fél kilóra
csökkentette. Egy röpirattal az embereket
a program mellé állította. A gazdagokat
nem korlátozta, azok mindent, de jóval
drágábban megkaphattak, meghagyta
őket ostobaságukban.
A korpa, amelyet eddig az állatok fogyasztottak, most az emberek táplálását
szolgálta. Nem volt szükség a minimális
mennyiség bevezetésére, Hindhede ezt
meg sem próbálta. Táplálkozási rendeleteivel nemcsak az éhséget, a drágaságot
és a szociális nyugtalanságot előzte meg,
de a spanyolnáthát is! Ennek magyarázata
pedig a szűkös, de elégséges, védőanyagokban bővelkedő természetes élelmi
anyagok fogyasztásával magyarázható.
A minimális fehérje, cukor és finomliszt

Hindhende általánosan bevezette a teljes kiőrlésű kenyeret.
A húsadagot napi 40 g-ra, a vajadagot pedig heti fél kilóra
csökkentette.
mennyisége megakadályozta a rothadást, egészséges bélműködést biztosított
és megnövelte a lakosság természetes
ellenállóképességét. Dániát elkerülte a
spanyolnátha, ami 1918-ban több áldozatot követelt, mint maga a háború.
A háborút követően azonban fura
dolgok történtek: Hindhende racionális
lépéseit elfelejtették, támadták az állati
eredetű táplálék csökkentése miatt, hazug vádakkal illették. A hamis vádakat
terjesztőt azonban a dán orvosi kamara

Hindhende táplálkozási rendeleteivel nemcsak az éhséget,
a drágaságot és a szociális nyugtalanságot előzte meg, de a
spanyolnáthát is Dániában!
(A képen dán asszonyok válogatják a gyümölcsöt a német blokád alatt .)
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kizárta soraiból, a dán parlament pedig
egyhangúlag tiszteletbeli nyugdíjjal jutalmazta Hindhendét. A Lancet elnevezésű
brit orvosi lap 1938 februárjában statisztikai adatok alapján megerősítette, hogy
Hindhende ellátási rendeleteinek következményeként „a dán halálozási adatok
34%-kal csökkentek 1917-ben, 1916-hoz
képest. A halálesetek növekedése pedig
elmaradt az 1916-os adatokhoz képest a
fertőző 1918-as influenzajárvány idején.”
A történet és Hindhende következetesen megvalósított és sikeres programja
sok értékes lépésre hívja fel a figyelmet.
Amit láttunk és megtapasztaltunk, az a
táplálék összeállításában és a közellátásban fontos szerepet játszhatna. Elősegítené a népegészség színvonalának
emelését, megtartását és az általános
ellenállóképesség fokozását optimális
költségszinten! A svájci racionalizálási
idők alatt, 1939 és 1946 között, a Háborús
Táplálkozási Bizottság figyelmét sikerült
Hindhende módszerére felhívni, és hozzá
hasonló rendkívül sikeres intézkedéseket
vezettek be. Mégis úgy látszik, hogy mind
a szakma, mind a közvélemény elfelejteni
látszik ennek a hihetetlen képességű embernek a népegészség érdekében kidolgozott módszerét!
Hindhende élete végéig szerény ember
maradt! Csak az igazságot kereste! Korunk
szemléletére jellemző az a szégyenteljes
viselkedés, amivel ezt az egyedülálló gondolkodót ma teljesen elhallgatják! Felfoghatatlan és egyben megbocsáthatatlan,

Mert „az Élet él és élni akar”!

A kínaiak a föld termékenységét és a táplálék tápértékét a lehető
legjobban használták ki, figyelemmel a hosszú távú igénybevételre.
ahogyan ezt az embert elhallgatják és
javaslatait elsüllyesztik a „táplálkozástan
titkos dokumentumai” közé!
Nézzük meg Kínát a második világháború előtt. Népegészségi szempontból
egy hihetetlen méretű és időtartamú táplálkozási kísérlettel állunk szemben. Az
időtartam négyezer évet ölel fel, hatalmas
területre terjed ki, ahol a lakosság száma
több százmillió főben mérhető. Ráadásul
nem mesterségesen összeállított kísérletről van szó, hanem ez a folyamat az
életben maradásért zajlott, ahol a résztvevők - a kísérleti személyek - teljes testi
és szellemi erőinek bevetésére szükség
volt. A szükség kényszerítette a kínai népet az alkalmazkodásra, kikényszerítette
a legnagyobb alkalmazkodó képességet,
ahol nincs pazarlás, nem lehet hiba, mert
az elsatnyuláshoz és pusztuláshoz vezet.
A kínaiak azonban négyezer év után is
egészségesek, termékenyek, erőteljesek
és életerősek maradtak. Táplálkozásuk tehát optimális kellett hogy legyen!
A vizsgálatunk a kínaiak 90%-ára terjed
ki, a parasztságra, akik azzal táplálkoztak,
amit a földön megtermeltek. De mekkora
földdarabon? Például a Santung tartománynak 37 millió lakosa volt és területe
mindössze 10 000 000 hektár, azaz egy
főre 0,27 hektár földterület jut! Ez ötször
kevesebb, mint az európai átlag! Tehát
a talaj megművelésére is alaposan oda

kellett figyelniük ahhoz, hogy a termék
értékes maradjon! A föld termékenységét
és a táplálék tápértékét a lehető legjobban használták ki, figyelemmel a hosszú
távú igénybevételre. A termőföld kihasználásánál az állattartást szinte teljesen
kihagyták!
Ezért a hús, a hal, a tojás az élelmiszerek alig 3%-át alkotta 1938-ban. A tejter-

mékek iránt leküzdhetetlen ellenszenvük
volt, és ezért gyakorlatilag nem léteztek.
(Egyik kárpátaljai ismerősömet a katonai szolgálat a kínai határ közelébe vitte.
Arról számolt be, hogy az ott élő kínaiak
az állataikat megfejték, az erjesztéshez
szükséges tejet felhasználták, s a többit
meg kiöntötték. Még az állatoknak sem
adták oda!) A napi táplálék zöme - közel
90 %-a - gabonából állt, továbbá hüvelyesekből és zöldségekből, délen leginkább
rizsből. A gabonát nem sütötték, inkább
csak gőzölték! Sótlanul főztek és szójával
ízesítettek. Zöldséget, gyümölcsöt, sokféle növényi csírát és rügyet fogyasztottak.
Érdekes módon, a vizsgálatok és megfigyelések azt mutatták, hogy valamen�nyien erősek, szívósak és mindemellett
jókedvűek voltak. Jó egészségnek, kiváló termékenységnek örülhettek, fogaik
szépek és egészségesek voltak. Nagyon
jó ellenálló-képességűek voltak, a nehéz munkát és a nélkülözést is jól bírták.
Mindezek a jellemzők, azaz a tej, tejtermékek és hús nélkül való élet több száz millió
ember estében elérhető volt, és kiválóan
működött.
Elgondolkodtató, hogy a mi táplálkozási filozófiánk szerint tej és tejtermékek
nélkül minden táplálkozás hiánytáplálkozássá válik. Ily hosszú idő alatt a kínaiaknak degenerálódniuk kellett volna, és
nyugodtan mondhatjuk, már ki kellett
volna halniuk! Még a kalória fogyasztásra

A napi táplálék zöme - közel 90 %-a - gabonából állt, továbbá
hüvelyesekből és zöldségekből délen leginkább rizsből.
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Mert „az Élet él és élni akar”!
is oda kellene figyelnünk, mert a kb. 2600
kilokalóriát fogyasztó kínaiak a nálunk
4000 kilokalóriát fogyasztó nehéz fizikai
munkásokkal is állják a versenyt. Természetesen Kínában is voltak nehézségek,
rossz termés, háborúk, de voltak hosszú,
jó gazdálkodásra alkalmas időperiódusok is. Ezekben az időszakokban nagy jelentőségük volt a raktáraknak és az okos
gazdálkodásnak. Arra is figyelmet kell
fordítanunk, hogy az, aki a természettel,
a földdel, a növekedéssel és elmúlással
ilyen közvetlen kapcsolatban él és összetartó családokban él, boldogabb, mint mi
itt Európában.
Tudjuk, hogy mennyire fontos volt számukra a föld termőképességének megtartása, ezért gazdagon zöldtrágyáztak,
amihez kínai herét használtak. A téli borsót is beforgatták a földbe. De ugyanezt
tették a többi haszonnövénnyel is, mint
szója, búza, árpa, bab, valamint a fűvel,
náddal, az avarokkal, stb. A folyami hordalékot és az emberi ürüléket is felhasználták trágyázásra. Városokban az ürülék
gyűjtését bérmunkában végezték és vidékre szállították.
Az ételek elkészítését művészetté fejlesztették. Naponta 2-3 étkezés volt, és
étkezésekkor keveset ettek. A városi kézművesek étkezése is szűkös volt. Napjában kétszer ettek, kukoricalepény, nyers
hagyma, zöldségleves, rizs, és tészta volt

A kínai öregek rendkívüli egészsége, vitalitása és életkedve is
összefügg a táplálkozási szokásukkal.
az eledelük. Hús néha csak egyszer volt
egy évben! Az étkezések jellemzője volt,
hogy az egész növényt megették, a babot, a szárát, a levelét, a hüvelyét ugyancsak zöldségként fogyasztották. A zöld
káposztát őszre és télre savanyítva tették
el. A zöldségeket csak nagyon rövid ideig

párolták. Az ünnepi lakomákra 2-3 napos
böjttel készültek.
Talán ezt a „nagy kísérletet” azzal foglalhatjuk össze, hogy a kínaiak nem voltak meggyőződően vegetáriánusok, de a
gyakorlatban nem fogyasztottak húst. Ez
egy több száz milliós nép, több ezer éves
tapasztalata! Joggal tehetjük fel a kérdést,
Mikor jut el ez a tudás hozzánk?Mit kell
ahhoz tennünk, hogy táplálkozásunkban
végre igazi normák jelenjenek meg?
Meddig kell még várnunk, hogy a kutatásokban az igazi kérdésfeltevésekre
valós válaszokat kapjunk? Meddig kell
még várnunk, hogy ne kényszerítsék ránk,
hogy más országok ismeretlen eredetű
termékeit kelljen fogyasztanunk? Hiszen
hazánk nem tíz, de húsz millió lakosnak is
teljesen egészséges ellátást tudna biztosítani!
S marad a végső kérdés: mit kell ehhez
tennünk?
Folytatjuk

Erdei István

A kb. 2600 kilokalóriát fogyasztó kínaiak, a nálunk 4000 kilokalóriát
fogyasztó fizikai munkásokkal is állják a versenyt.
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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.

33

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

Egészség

Nagy dózisú melatoninnal a rák ellen!
A legújabb kutatási eredmények alapján a biológiai óra befolyásolásán túl
egyéb indikációkban is felmerülhet a melatonin farmakoterápiás alkalmazásának lehetősége. Ahhoz, hogy a szervezetben gyökeret ereszthessenek,
illetve megsokszorozódhassanak a ráksejtek, legyengült immunrendszer,
sokrétű mérgeződés, és táplálkozási hiányosságok szükségesek. Számos
kutatás azt mutatta, hogy rengeteg ismert és hatékony gyógymód létezik
a rák ellen, s ezeket a gyógymódokat a természetben találjuk meg.

A kemoterápia, illetve a radioterápiás kezelés mellett alkalmazott melatonin a daganatok többféle típusainál (pl. vastagbél-,
mell-, vese-, agy- és tüdődaganatoknál) bizonyult eredményesnek. Egy 2005-ös metaanalízis alapján „nagy potenciált” jósolnak a
melatoninnak a rák terápiájában, hozzátéve,
hogy ezt megelőzően még további, széles
körű vizsgálatokra van szükség. A radioaktív
sugárzásból viszonylag nagy dózisnak kitett
személyeknél (pl. radioterápiát kapó betegek, sugárveszélyes munkahelyen dolgozók)
a melatonin antioxidáns tulajdonsága használható ki.

A melatonin elaltatja a rákos
sejteket

A magas melatonin érték elaltatja a
melldaganat sejtjeit, mert a növekedési
mechanizmusok kikapcsolva maradnak
– állítja David E Blask professzor a 2014.
július 25-én megjelent tanulmányban. Az
alvó rákos sejtek sokkal jobban leküzdhetők gyógyszeresen.
A melatonin egy hormon, amely a tobozmirigyben képződik szerotoninból. A fény gátolja a melatoninképződést. Azonban amint

sötét lesz, nő a melatoninszint. A melatonin
az alvás-ébrenlét ritmusáért felel, így a
melatoninhiány összefüggésbe hozható az
alvászavarokkal is. Már sok tanulmány utalt
arra, hogy a melatoninnak daganatgátló hatása van. A szóban forgó vizsgálat úgy tűnik,
alátámasztja ezt.
David Spiegel és munkatársai, a Palo Altó-i
Stanford Egyetem kutatói abból indultak ki,
hogy az alvás szabályozza az emberi szervezet hormonháztartását, s az alvás és ébrenlét
ismert ciklusára elsősorban két hormon - a
melatonin és a kortizon - gyakorol befolyást.
Alvás közben az agy melatonint állít elő,
amely szivacsként hat azokra az egészségkárosító molekulákra, amelyek megtámadják
az őssejteket és rákos megbetegedést előidéző mutációkat képesek létrehozni. Ráadásul a melatonin fékezi az ösztrogénhormon
termelését a petefészekben. Egyes jelek arra
utalnak, hogy az ösztrogén bizonyos körülmények között rákkeltő hatású lehet. A
melatonin fékező hatása nélkül a petefészek
képes akadálytalanul ösztrogént juttatni a
szervezetbe, és főleg azokra nőkre nézve veszélyes, akik már amúgy is emlő- vagy petefészekrákban szenvednek.
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MEL 60 Melatonin
almapektinnel

A melatonin egy természetes
neurohormon, amelyet az ember a
tobozmirigy által termelt. Az utazók
kedvence, ez szabályozza a cirkadián
ritmust, segítve a testet nyugodt alvásban és hatékony antioxidáns. Más
kontextusokban és magasabb dózisokban azonban azt találták, hogy
erős antiösztrogén hatású (4 hónapos
HD használat után) és még erősebb
hatást gyakorol az ER Stresszre, amely
tartósan megindíthatja a tumorsejtek
programozott halálát (PCD) az UPR
révén. A melatonin magas dózisú adagolásáról is kimutatták, hogy fokozza
a megcélzott daganatellenes szerek
citotoxicitását.
„A melatonin egy endogén úton előállított molekula, amely gyakorlatilag
semmilyen dózisnál nem rendelkezik figyelemre méltó toxicitással vagy negatív
mellékhatásokkal”
Andersen LP et al.
(Koppenhágai Egyetem)

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

Bőrápolás

Miért ráncosodunk?
-Íme a folyamat a szakértő szemével

A fiatalok sejtjeiben több a víz, mint
az idősesebbek sejtjeiben. Ha egy
lapos hámsejtben kevesebb a víz,
az sokkal hangsúlyosabban jelentkezik. Összelapul, látványosabban
zsugorodik! Ekkor a hámsejtek közötti rések sokkal jobban átjárhatók.

Kétféle víz van a sejtekben

1. Az egyik a duzzadás következtében
megkötött víz. Ekkor a vízmolekulák egy
töltés körül csoportosulnak, az elektrosztatikus vonzás által körkörösen rendeződnek,
mint a hidrát burok az ionok körül. Kolloid
rendszerekben ez gyakori jelenség. (Van
még az ozmózisos duzzadás is, amikor a
membránon át nem jutó részecskék magas
száma tartja vissza a vizet.)
2. Hidrofil felületek mentén az adhéziós erők hatására rendeződő vízmolekulák rétegekben tömörülnek, egymással
kooperatív kölcsönhatásban vannak és egy
semmi más vízszerkezetre nem hasonlítható fázist hoznak létre. A szilárdtest-fizikában
ismert fázisátalakulással jönnek létre és
szűnnek meg. A fázisátalakulásra jellemző
a „minden vagy semmi” elv. Vagy az összes
fázist alakító vízmolekula részt vesz a fázisátalakulásban, vagy egyik sem. A kooperatív kölcsönhatás jelzi, hogy egy különleges
vízfázissal van dolgunk. A kálium magában
a különleges vízszerkezetben alkot egy
komplexet három vízmolekulával és egy
hidrogén atommal.

Mi szabályozza azt, hogy
mennyi vizet tartalmaz egy sejt?

A duzzadásnál egyszerű a képlet, minél
több kolloid részecske van a rendszerben,
annál nagyobb lesz a duzzadt víz mennyisége. Az élő sejt viszont nem egy duzzadt
rendszer, csak a halott sejtre jellemző ez az
állapot.
Az élő sejtben a 2. pontban leírt módon
rendeződnek a vízmolekulák, különleges,
káliumot és hidrogént is tartalmazó kétdimenziós rétegekben. (A különleges vízszerkezet e gócait KH-komplexnek hívom ezután.)
Ha a sejt belsejében nagyobb az egységnyi térfogatban a víz számára hozzáférhető

hidrofil felszín, ha nagyobb az elektronleadó képessége, és magas a kálium tartalma,
akkor több vizet tartalmaz a sejt.
A hidrofil felszín az adhéziós erejével
kondenzálja a vízmolekulákat a felszínén.
A kondenzált vízmolekulák egy irányban
állnak, a rezgő dipól momentumaikkal
elektromágneses energiát sugároznak ki, ez
az energiacsökkenés adja a negatív kötési
energiát. Szoros illeszkedésű, hexagonális,
kétdimenziós kristályos szerkezet alakul ki.
A kétdimenziós kristályos multilayer szerkezetű víz fázisátalakulással duzzadt vízzé
alakul. Az élő sejtben e két fázis váltja egymást. Az öregedéssel és betegségekkel
nő bennünk a duzzadt vízfázis.
A duzzadt víz olyan, mint egy homokzsák. Tompa! A KH-komplexekkel tűzdelt
vízszerkezet rugalmas, reagál a változásokra, mondjuk egy nyomásra, ütésre. A fázisátalakulás térfogatváltozást jelent. A térfogatváltozást úgy érzékeljük, mint egy aktív,
rugalmas választ.
Azt kell megvizsgálnunk, hogy e sejtek
fázisátalakulásra képes víztartalmát mi
csökkentheti le?
• Bármilyen anyagcsere termék, amely
nem tud eltávozni a sejtből. Ezek az anyagcsere termékek a duzzadásos vízmennyisé-
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get növelik. Nélkülözhetetlen a jó vérkeringés e termékek elszállításához.
• A táplálékainkban legyen sok kálium és
redukáló hidrogén atom!
A jó vérkeringés fenntartásához rendszeres intenzív testmozgásra van szükség,
de ez nem elégséges, ha az érben nem tud
áramolni szabadon a vér a helytelen táplálkozás miatt!
A helytelen táplálkozás az, ahol kevés kálium és kevés redukáló hidrogén található a
táplálékainkban. Ilyenek a magas keményítő tartalmú táplálékaink: lisztből, burgonyából készült ételeink. A cukros ételeink!
A kálium és a redukáló hidrogén könnyen
eltávozik a főzés során, a kálium kioldódik,
a hidrogén elillan. Ezért kíméletes főzést
javaslok, különösen a húsok esetében. A
szuvidálást ajánlom e célból. Megjelent egy
szakácskönyvem szuvidálási receptekkel.
(Az Örök Egészség Szakácskönyve).

A bőr ráncosodásának megelőzésére, a
regenerálására egy megoldás
a NANOROSTOS GÉL! Magas a kálium és
redukáló hidrogén tartalma!
Kapható a drhummel.hu weboldalon!

Életmód

Bácsalmási Finomságok
Bács-Kiskun megye déli részén – Bácsalmáson - már 6 éve, hogy elkezdtük
a tartósítószer-, adalékanyag- és színezékmentes tartósítási eljárásokat.
Mint minden hátrányos térségben,
mi is közfoglalkoztatásban kezdtük,
mára már Szociális Szövetkezetben
folytatjuk. Célunk a naturális, természetes élelmiszerek előállítása volt,
amit bátran fogyaszthat a család apraja-nagyja. Környékünkön sokféle
alapanyag megterem. Jó földek, sok
napsütés és a gazdák hozzáértésének köszönhetően tápanyagokban
gazdag, szép, egészséges, lédús gyümölcsök és harsogós, húsos zöldségfélék kerülnek be üzemünkbe.

A feldolgozási módszer egyszerű. Az elkészítési alapokat nagyszüleink hagyományos receptje szolgáltatja. Nincs is bennük
más, mint a jó alapanyag, egy csipetnyi
szeretet és az öröm, amikor egy-egy termék elkészül. A titok az alapos tisztítás és
a hőkezelés, amivel „Finomságainkat” készítjük: a lekvárokat, az ételízesítőket, a
szörpöket, a 100%-os rostos leveket és
a savanyúságokat is!
A természet irányítja munkánkat,
mert minden befőzésnek, tartósításnak
megvan a maga időszaka.
Az eperrel és a bodzával már végeztünk, most a meggyszezon végén járunk.
A piros-bordón érett, savanykás, vitamindús gyümölcsből elkészült a meggylé,
a meggyszörp és a meggybefőtt. A
meggylé egészségre gyakorolt hatása
egészen kiemelkedő, mert a benne lévő
antocianinok magas gyulladásgátló
hatással bírnak. Ezért fogyasztása nemcsak finom, hanem rendkívül egészséges
is. A gyümölcsleveket 200 ml-es és 500
ml-es üvegekbe töltöttük. A meggybefőtteket a háztartási méretű 720 ml-es üvegeken kívül gasztro méretű 4250 ml-es
üvegekben is forgalmazzuk.

A gyártási sorban a következő a lecsó
lesz. Vöröshagyma, sok-sok szeletelt paprika és napon érlelt paradicsom, azaz a
nyár ízei kerülnek minden egyes üvegbe.
Csakúgy, mint otthon! Fogyaszthatják
készételként, mert csak meg kell melegíteni, ekkor vegán étrendbe is illeszthető! Ha ütnek hozzá néhány tojást, némi
kolbászt, esetleg virslit is, akkor egy igen
laktató főétel születik belőle. Az érési sorban készítjük a közkedvelt szűretlen Pa-

radicsomlevet; a gazdag ételízesítőnket,
a Zöldségmixet (fokhagyma, sárgarépa,
zöldség, petrezselyem hozzáadásával);
a Csemege paprika krémet és az erős
paprika krémet, a Bácskai Bivalyt.
Egy kis nyári sziesztához jól behűtve az
igazi a Bácsalmási Finomságok100%os rostos gyümölcs- és zöldséglevei,
az Almalé, a Homoktövises Almalé, a
Meggylé, a Céklalé és a Céklás Almalé.
Nyáron is óvja egészségét! Ne feledje,
az egészség a gyomorban kezdődik!

Írjon nekünk:
bacsfinomsagok@gmail.com
Kérdezzen tőlünk:
30/549 8848
Kövessenek a Facebookon:
Bácsalmási Finomságok
Rólunk és termékeinkről:
www.bacsfinomsagok.hu
Webáruházunk:
bacsfinomsagokshop.hu
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Életmód

Álmodjon Csipkéset!
Az emberi szervezet működése
egy nagyon izgalmas dolog.
Szinte átláthatatlanul bonyolult,
mégis csodálatosan egyszerű!
Minden mindennel összefüggésben, egymással harmóniában
létezik az emberen belül, különösen a test, a szellem és a lélek.
Egyik nem tud meglenni a másik
nélkül, egymást erősítik, ugyanakkor gyengíthetik is.

Ebből világosan kitűnik, hogy hiába
gyógyítjuk az egyiket, ha a másik kettő
nem kapja meg a szükséges törődést.
Egy egységként kell gondolnunk saját
magunkra és gondoskodni arról, hogy lehetőleg sem a test, sem a szellem, sem a
lélek ne szenvedjen hiányt semmiben.

Közös nevező: A pihenés

Van egy olyan fontos tevékenység,
amelyre mindhárom részünknek ugyanakkora szüksége van, ez pedig az alvás.
Hogy egészen pontosak legyünk: a valódi, mély, egészséges alvás. A pihenés
létszükséglet mind a testnek, mind az
elmének és a léleknek. Nélküle nem tudunk működni, és nem is érdemes, hiszen
alvás közben telítődünk újra energiával,
közben tudnak a sejtjeink regenerálódni,
az elménk megtisztulni, és még hosszan
sorolhatnánk, hogy miért életbevágóan
fontos is jót és jól aludnunk.
Ez így nagyon egyszerűen hangzik, hiszen csak lefekszünk, elalszunk és kész,
nem igaz? Sajnos a gyakorlat azt mutatja,
hogy nagyon sok ember küzd elalvási nehézségekkel, álmatlansági problémákkal.
Az altató hatású gyógyszerek sok esetben
függőség kialakulását idézhetik elő, így a
hosszútávú alkalmazásuk hatékonysága
megkérdőjelezhető.
Szerencsére bőven nyújt választékot a
természet az alvászavarok megoldására;
gyógyteáktól kezdve a friss levegőn át a
különböző természetes kiegészítőkig sok
mankót kínál számunkra.

Álmában is várja a természet!

A különböző gyógynövénytöltetekkel
felvértezett herbapárnák valódi természetes segítségnek bizonyulhatnak alvászavarok esetén. Magas illóolaj-tartalmuknak
köszönhetően folyamatosan bocsájtják ki
magukból a jótékony esszenciákat, melyek a növény természetétől függően
képesek az elmét lecsendesíteni, a fáradt
testnek megnyugvást hozni.
A Csipke és Herba herbapárnák többféle töltettel készülnek, és ennek megfelelően többféle tünet enyhítését segíthetik elő. 100%-ban természetesek kívül
és belül, így a természet valódi erejével
juttatják el a szervezetet a pihenés édes,
egészséges állapotába.
Választhatunk stresszoldó, elalvást segítő herbapárnák közül, de akár a felső légúti problémák esetében is jó választásnak
bizonyulhat egy természetes párna, például az Alpok királynőjének is nevezett
cirbolyafenyő erejével.
A tönkölypelyvát tartalmazó herbapárnák jótékonyan megtámasztják a
gerincet és a nyakat, a tönkölypelyva kovasav-tartalmának köszönhetően pedig
csillapíthatják a fájdalmat, a fejfájást, a
görcsöket, valamint jótékonyan hatnak a
gerinc- és nyakproblémákra.
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Ne adja fel a reményt, Ön is képessé
válhat arra, hogy könnyen elaludjon, és
kiélvezhesse a mindennapokban ennek
áldásos következményeit. A jobb közérzetet, az erősebb immunrendszert, a
stabilabb anyagcsere-folyamatokat,
és még sok egyéb pozitív hatását az
egészséges, pihentető alvásnak.

Csipke és Herba herbapárnák
a Maria Treben patikájában

A Csipke és Herba herbapárnák mostantól elérhetőek a Maria Treben patikájában. A széles választékból mindenki
megtalálhatja az igényeinek leginkább
megfelelő, természetes herbapárnát, így
végre felfedezhetik, hogy milyen érzés jól
aludni, és igazán kipihenten ébredni!

A Csipke és Herba herbapárnákat
keresse webáruházunkban:
www.mariatrebenpatikaja.hu/
csipke-es-herba/

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 155. rész
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A cikksorozat célja az, hogy ábécé sorrendben
végigvegye a testi-lelki betegségeket, valamint
természetes gyógymódokat mutasson be.

Intolerancia, érzékenység a táplálkozásban
Váradi Tibor

Napjainkban egyre gyakoribbak
a táplálkozással összefüggő
különféle panaszok, melyek
hátterében legtöbbször valamilyen ételintolerancia áll.
Közismert például a magyar
népesség mintegy harmadát érintő laktózintolerancia
(tejcukorérzékenység), mely a
tejcukrot bontó laktáz enzim
teljes vagy részleges hiányából
fakad. Laktóz nemcsak a tejben
található, jelen van a tejszármazékokban (vaj, sajt, túró, tejföl,
kefir, tejpor), valamint sok gyógyszer vivőanyagául is szolgál.
A tejcukor lebontása a vékonybélben
történik. Ha ez az enzim nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségben, akkor
a tejtermék cukortartalma ahelyett, hogy
felszívódna, tovább halad a vastagbélbe és
vizet köt magához. Ezáltal megjelennek az
intolerancia jellegzetes tünetei: hasmenés,
hasi görcsök, puffadás, émelygés vagy általános rossz közérzet. A széklet mennyisége megnő, bűzös, híg lesz, gyakran habos
is. Ismételt tejtermékfogyasztás után újra
megjelennek a panaszok.
Nem mindegy, mennyire kevés enzim
található egy-egy betegnél: van, aki csak a
tejre érzékeny és a sajtok nem okoznak neki
panaszokat, mások pedig már kevés tejporral dúsított kenyeret sem bírnak megemészteni. Kis mértékű laktózintolerancia
esetén is érdemes kizárni a tejtermékeket
az étrendből.
Fontos tudni, hogy a boltokban kapha-

tó, laktózmentesnek hirdetett termékek
egy része valójában nem laktózmentes,
csupán hozzáadják a tejcukor bontásához
szükséges laktáz enzimet is, segítve annak
emésztését. Helyettük növényi tejek és
azokból készült termékek fogyasztása javasolt.
Számos további étel is kiválthat intoleranciát, ilyenek például az alábbiak: uborka, cékla, szója, földimogyoró, sonka, szalámi, savanyú káposzta, bor, csokoládé,
banán, kávé, kóla, földieper, különféle élelmiszer-adalékok stb. Ezek a hasi panaszokon túl bőrtüneteket, fejfájást, depressziót,
ízületi panaszokat, de akár hiperaktivitást
is okozhatnak.
Az ételallergiához hasonlóak a táplálékintolerancia tünetei is, a panaszokat
azonban nem immunreakció okozza. A
tünetek akár csak napok múlva jelentkeznek, létrejöttük és erősségük függ az
elfogyasztott étel mennyiségétől. A táplálékintolerancia kialakulásában számos
tényező közrejátszhat, például különféle
enzimek hiánya vagy elégtelen működése, irritációs hatás (pl. fűszerek), vagy akár
az áteresztőbél-szindróma. A leggyakoribb kórképek a laktózintolerancia, a
hisztaminérzékenység, az irritábilisbélszindróma, illetve a migrén bizonyos típusai.
Nézzük, milyen természetes lehetőségek
kínálkoznak a táplálkozási intoleranciák kivédésére és a tünetek megszüntetésére!

Táplálkozás

A gyógyulás első lépése az étrend átalakítása. A pontos diagnózison alapuló
eliminációs étrend kulcskérdés a tünetek megszüntetésében, vagyis lehetőleg
kerüljük azokat az ételeket, amelyek a
panaszokat okozzák. A helytelen étrend
következtében a bélben erjedés és rothadás léphet fel, ezért ajánlott az alacsony
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fehérjetartalmú ételek fogyasztása. Az
állati eredetű élelmiszerek többségének
nagyon magas a fehérjetartalma, sokféle
emésztési panaszt okoznak, ezért javasolt
a növényi étrendre való áttérés.
Fontos odafigyelni a helyes ételkombinációkra is. Fehérje és zsiradék együttes fogyasztásakor (pl. rántott hús) nem
megy végbe megfelelően a fehérjebontás, a magas fehérje- és szénhidráttartalmú ételek együtt fogyasztása pedig
erjedést indít be a belekben. Helyettük
fogyasszunk sok nyers zöldséget és
gyümölcsöt, melyek vitamin- és rosttartalma támogatja az egészséges emésztést
és bélflórát. Javasolt a nassolás mellőzése, mivel összezavarja az emésztés folyamatát. Kerülendő a fehér cukor és az
alkohol fogyasztása, mivel a finomított
fehér cukor a belekben megerjed, ami
alkoholképződéssel jár, károsítva a bélflórát. Fontos az alapos rágás, ami segíti az
emésztés folyamatát. Kerüljük a génmódosított élelmiszereket, ételünk legyen
minél kevésbé finomított, feldolgozott
és lehetőleg ne tartalmazzon mesterséges adalékanyagokat.

Bélflóraegyensúly

A jó emésztéshez elengedhetetlen a
bélflóra egyensúlya, melynek felborulásához a helytelen táplálkozás mellett számos környezeti, életviteli és lelki tényező
is hozzájárulhat. A megbomlott egyensúly helyreállításában nagy szerepük van
a probiotikumoknak.

Méregtelenítés

Napjaink civilizációs életmódja során
a szervezetünkbe rendkívül sok méreganyag kerül, ami jelentősen megterheli,
és ez különböző betegségek kialakulásához (pl. táplálékintoleranciához) vezet.
Ezek a káros anyagok megtalálhatók az

Öngyógyítás abc-je
élelmiszerekben, a kozmetikumokban, a
tisztítószerekben, de a belélegzett levegőben is. A különböző méregtelenítő kúrák tisztítják, tehermentesítik a szervezetet, ezért javasolt időnként egy pár napos,
helyesen kivitelezett léböjtkúra végzése.

Testmozgás

A rendszeres testmozgás (minimum
heti 3×30 perc) a szervezet egészére jótékonyan hat. A has- és törzsizmokat is
átmozgatva már pár hét alatt csökkenhetnek az emésztési zavarok.

Homeopátia

Egy jól megválasztott szerrel az intolerancia számos tünetét enyhíthetjük. A
gyomor felfúvódása a Carbo vegetabilis,
az alsó béltraktus puffadása pedig a
Nux vomica segítségével szüntethető
meg. Ha az egész béltraktus érintett, a
Lycopodiumot érdemes alkalmazni.
Az intolerancia okozta hasmenés esetén, ha a beteg bágyadt, sírós, a Pulsatilla
választandó, ha inkább ingerült, a Nux
vomica.
Hasi görcsöknél a Colocynthis szünteti
meg a fájdalmat, ha a görcsök erős nyo-

másra és melegre enyhülnek, a Cuprum
metallicum pedig akkor, ha hideg borogatás hoz enyhülést. Összegörnyedést kiváltó, erős hascsikarás esetén a
Magnesium phosphoricum a megfelelő
választás.
Valamennyi szer esetében alacsony,
D6–12 vagy C9 erősségű szerből szopogassunk el 5 golyót. Ha a panaszok nem
szűnnek meg, félóra-óra múlva ismét bevehetünk egy adagot.

Schüssler-sók

Az ásványi sók bevitele segít a betegségek leküzdésében, a tünetek enyhítésében. Puffadással kísért székrekedés
esetén Natrium chloratum-kúra ajánlott,
gyomorégésre pedig napi 2×2 tabletta
Natrium phosphoricum szedendő 3-4
hétig. Vegyük figyelembe, hogy egyes
gyártók által előállított Schüssler-sók
laktózt is tartalmaznak!

Bach-virágesszenciák

Jól alkalmazhatók az emésztési problémák, intoleranciák esetén a következő virágesszenciák: a bükk javasolt gyomor- és
bélproblémák, autoimmun betegségek
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esetén, toleránsabbá, rugalmasabbá tesz,
több nyugalmat hoz az életünkbe. A magyal
enyhíti a gyulladásos folyamatokat, csökkenti a heves, agresszív tendenciákat. Az ernyős
madártejet ajánljuk, ha a vékonybélprobléma sokkhatás vagy fájdalmas életesemény
következtében jelentkezik.

Lelki háttér

Lelki szinten a táplálékintolerancia hátterében a külső hatások befogadási zavara áll. Nem tudjuk megkülönböztetni a
számunkra hasznos dolgokat a károsaktól, nehezen dolgozzuk fel a minket érő
benyomásokat, nem tudjuk kiválasztani a
„megemészthetetlen” dolgokat. Nyissuk
meg a lelkünket, hagyjuk megtörténni
azt, aminek meg kell történnie és engedjük el, amire nincs szükségünk. A bőséget
ne a táplálékban keressük. Megerősítő
mondatok: „A befogadás, feldolgozás és
elbocsátás tökéletes rendben működik bennem. Nyugodtan cselekszem.” „Könnyedén
fogadom be az újat.” „A világ biztonságos
és barátságos.”
Váradi Tibor és a Napfényes
Gyógyközpont munkatársai

Szépségápolás
A nyári vakáció alatt sokan utazunk, hiszen ez a feltöltődés, és a pihenés egyik legkellemesebb módja. Az utazás
során is visszük magunkkal tisztálkodó, ápoló kozmetikumainkat, amikor is még inkább érvényt nyer az, hogy
kevesebb hulladékot termelni érdem. A Napvirág natúrkozmetikumokkal hulladékmentesen utazhatunk.

Utazz Napvirág
kozmetikumokkal
Utazási kisokos
Az utazás mindig öröm, már amikor úton vagyunk. No de
előtte? Ami a pakolást illeti, a legtöbb családanya legszívesebben átlapozná a be- és kipakolásokkal eltöltött napokat. Azonban ezek is hozzátartoznak az utazáshoz. Ha tudjuk mi az, amit
semmiféleképpen nem szabad otthon felejteni, az már fél siker.
A Napvirág Manufaktúra segít az utazó neszesszerek listájának
az összeállításában. Így nem maradhat otthon a dezodor, mely
káros anyagok és felesleges irritáció nélkül garantálja az illatos
ápoltság érzetét.

A Napvirág Manufaktúra természetes dezodorai kétféle illatban is elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a karakteréhez
leginkább illeszkedő illatot, a frissítő citromfüves-teafásat, vagy
virágos, levendulás-bergamottosat. Az utazás során fontos a súly
és a hely.
Éppen ezért annyira kelendőek a száraz szappan samponok,
hiszen felesleges helyet nem foglalnak, nincsenek műanyag,
kiborulható flakonok. A hajmosás pedig egyszerű és nagyszerű ezekkel a szappanokkal, melyeket egy igazi újdonságban a
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Napvirág Manufaktúra újrafelhasználható, vízhatlan textilből
készült szappanos zsákocskájában vihetünk magunkkal. Kevés
helyet foglal, és a műanyag szappantartókat is kiválthatjuk vele.
Végül az utazás során nem hiányozhatnak a napkrémek, és a napozás utáni balzsamok sem.

Napozz okosan
A nyár, a meleg, a szárazság mind igénybe veszi a bőrünk. Mindenhol azt olvashatjuk, hogy a napsugárzás ellen védeni kell
magunk. Megannyi napozási termék közül hogyan válasszuk ki
magunknak és gyermekeink számára a megfelelőt? A Napvirág
elkötelezett abban, hogy egészséges, kemikáliáktól mentes termékeket kínáljon a vásárlóinak, mégpedig újrahasználható csomagolásban, mely csökkenti az ökológiai lábnyomunkat.
A Napvirág napozókréme csupa organikus, növényi hozzávalót tartalmaz, így ideális választás lehet az egész család számára
a nyári hónapokra. Az erős napsugárzásnak kitett bőrfelületet is
megóvja, hiszen magas minőségű extra szűz kókusz-, kakaó- és
shea vajat tartalmaz, melyek amellett hogy védenek, és hidratálnak, lágyan ápolják, nyugtatják a bőrt. A szintetikum-mentes,

Szépségápolás
hidegen sajtolt növényi olajakba cink-oxid kerül, a fizikai napvédelem megvalósítása céljából. A cinkoxid ugyanis visszatükrözi a
káros sugarakat, így azok nem jutnak be a bőrbe.

Liliomolajjal
az egészséges barnaságért
Ám nem csupán a napon eltöltött időben kell foglalkoznunk a
bőrünkkel, hanem a napozás után is érdemes a tusolás után egy
finom, ápoló balzsammal bekenni magunk, hogy regenerálódni
tudjon fáradt bőrünk. A Napvirág Manufaktúra napozás utáni balzsamja azért különleges, mert gyengéd ápoló olajain túl,
- mint amilyen az organikus shea és kókusz vaj – egy igazi különleges hatóanyagot és hozzávalót is tartalmaz, az organikus argán
olajat, és a fehérliliom kivonatát. Ez utóbbi nem csupán fenséges
illatú összetevő, de erős sebgyógyító, és nyugtató hatással bír. Az
argán olajról pedig köztudott, hogy megszünteti a bőrpírt, így az
enyhe leégések kezelésére is kiváló választást jelent.
A Napvirág napozás utáni balzsamjából egy kicsi mennyiség is
elég, hiszen rendkívül magas zsírtartalmú krémről van szó, mely
könnyedén beszívódik, és nem hagy zsíros érzetet a bőrön.

Környezettudatosság felsőfokon
A Napvirág Manufaktúra a kezdetektől újrahasznosítható
csomagolást alkalmaz, hiszen elkötelezett környezetvédő vállalkozásról van szó.
Termékeiket üveg tégelyekben kínálják, melyeket ők maguk,
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illetve a csomagolásmentes boltok is visszavesznek. Tisztítás és
fertőtlenítés után az üvegtégelyekbe újra krémek, balzsamok kerülnek. Így sokkal kevesebb hulladékot termelünk. Ne feledjük,
sok kicsi sokra megy.
A Napvirág termékeivel Te is óvod a bolygónk!
Látogasson el környezetkímélő,
csomagolásmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu

Zöld megoldások

A környezettudatosság a vásárlásnál kezdődik!
Napjainkban sokat hallhatunk a
médiában vagy különböző fórumokon, illetve napi szinten olvashatunk a lapokban a környezettudatosságról. Arról, hogy gyűjtsük
szelektíven a hulladékot, hogy minél több szemetet hasznosítsunk
újra. A műanyagba csomagolt termékek elterjedése egyre nagyobb
megterhelést jelent a környezet
számára és egyre nagyobb kihívás
a szemétkérdés megoldása az
emberiség számára.
A napokban, éppen amikor ez a cikk készült, jelent meg egy online hírportál oldalán egy írás, miszerint: Az esőzések után
kialakult árhullám a vízszintemelkedés mellett 911 köbméter szemetet is hozott Ukrajnából és Romániából. Elborzasztott a fotó az
áradó folyóról, amint cipeli magával a több
tonna szemetünket. Igen, a miénk, embereké, mert mi termeltük meg. A fogyasztói társadalom következménye, hogy a Földünk
belefullad a szemetünkbe.
Egy átlagos nagybevásárlásnál min. 5-10
db PET palackot, ugyanennyi műanyag
dobozt, nejlon táskát vagy zacskót viszünk
haza. Ezeket csupán pár percig, maximum
1-2 órát használjuk, utána a szemetesben
landolnak. A szemét nagy része megfelelő
tárolás, kezelés hiányában pedig a természetbe kerül. Egy műanyag palack lebomlási
ideje 450 év. Egy műanyag szatyoré 2001000 év.
Elgondolkoztunk-e már azon, hogy mi
mindent tehetnénk azért, hogy egy tisztább, élhetőbb környezetet teremtsünk
magunknak és a gyerekeinknek? Nem az újrahasznosításon kellene töprengeni, hanem
törekedni arra, hogy a lehető legkevesebb
szemetet termeljük.

Mi erre a megoldás?

Szemléletváltás. Mielőbb változtatni a
hozzáállásunkon és a szokásainkon. Ehhez
azonban nagyfokú tudatosságra van szükség. Tudatos vásárlásra, tudatos termékválasztásra és nem utolsó sorban tudatos felhasználásra.

Hogyan tudunk tudatosan vásárolni?
Először is a multik helyett részesítsük előnyben a helyi piacokat, kisboltokat. A külföldön gyártott és hosszan utaztatott termékek helyett válasszuk inkább a hazait. A PET
palackos üdítők és ásványvizek vásárlása
helyett készíthetünk otthon üdítőket szörp
és szódavíz segítségével. A szódás palackokat pedig cserélhetjük a közeli kisboltban.
Újratölthető kulacsban vigyünk magunkkal
a teát, vizet, üdítőt. Eldobható pohár helyett
a többször használható kávéspoharunkba
kérjük a kávénkat kedvenc helyünkön. Nem
az előrecsomagolt, műanyag dobozban
árusított termékeket választjuk, hanem inkább elmegyünk a piacra, vagy a zöldségeshez és nem kérünk nejlonzacskót a gyümölcsökhöz, zöldségekhez, hanem kosárban
vagy vászontáskában visszük haza azokat.
Vászonzsákba kérjük a kenyeret és
a péksüteményt a pékségben. Otthon
tárolhatjuk ezeket az erre a célra készített
bélelt kenyeres zsákban. A belső vízálló,
légáteresztő réteg megakadályozza, hogy
a kenyér kiszáradjon. Az elkészített szendvicsünket, házi kekszet, rágcsálni valókat csomagolhatjuk többször használatos, szintén
textilanyagú szalvétába, vagy bélelt uzsonnás tasakokba.
A vászontáskák természetes anyagból, kenderből vagy lenből készülnek.
Praktikusak, mert többféle méretben kap-
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hatók, egy-egy vásárlás alkalmával minden
elfér benne. Táskában vagy zsebben kicsire
összehajtva magunknál tudjuk tartani, így
bármikor elővehetjük. Könnyen tisztítható,
kézzel vagy géppel mosható, vasalható. A
textilből készült termékekből kedvünkre
válogathatunk méretben a vásárlásainkhoz,
színben és fazonban az egyéniségünkhöz
igazítva.
Végül, de nem utolsó sorban, adjuk tovább a szemléletünket másoknak, segítve
ezzel a változtatásban nekik is.
Ha ezekből a kis lépésekből csak egy párat meg tudunk valósítani, beépíteni a mindennapjainkba, szokásunkká tenni, akkor
nem csak egy követendő példát tudunk
mutatni a felnövekvő nemzedéknek, de
adunk egy utolsó esélyt is a bennünket eltartó Földnek. A felelősség a mienk!
A teljes választék megtekinthető:

www.greenyshop.hu
Greenyshop – Öko drogéria
6726 Szeged, Vedres utca 13.
Telefon: +36-20/212-3223
E-mail: info@greenyshop.hu
Facebook: Greenyshop – Öko drogéria

Zöld megoldások

Goodbye öblítők! Avagy, a Mosóparfüm
meghódítja a háztartásokat
Az ECOEGG és a PURE
készítői bemutatják:
Mosókonyha 2:
Szag-vezér bosszúja
Mosókonyha Cityben teljes a harmónia,
miután Mosótojás-kapitány és hű társa,
Szárítótojás végleg leszámoltak a ruhák
ádáz ellenségével, a koszosképű Piszok-császárral és a mindent átszövő Folt-maffiával.
Ám rövidesen új ellenség üti fel a fejét: a félelmetes Szag-vezér. A ruhákat rettegésben
tartó főgonosz kellemetlen szagokkal láncolja magához a ruhákat. A veszély olyan
mértékű, hogy ide már Mosótojás-kapitány
is kevésnek bizonyul, akármennyire is kellemes az illata. Mosókonyha Citynek új hősre van szüksége. S mikor úgy tűnik, hogy
minden kötél szakad, feltűnik a bátor Mosóparfüm. A szuperhős egyetlen cseppje is
ripityára veri az alantas Szag-vezér seregét,
így a ruhapolgárok újra fellélegezhetnek.
Vajon melyik illatot fogja bevetni az akciók
során? Vajon sikerül Mosóparfümnek tartós győzelmet aratnia? Vajon össze tudnak
dolgozni Mosótojás-kapitánnyal és Szárítótojással? A válasz rövidesen kiderül. Hamarosan a háztartásokban!...
A viccelődést félretéve: tényleg remek
találmány a mosóparfüm. Korábbi cikkeinkben már írtunk az ECOEGG két nagyágyújáról a Mosótojásról és a Szárítótojásról, ám ezúttal egy nem ECOEGG termék
bemutatásával szeretnénk nektek kedveskedni. Ha nem hallottál még a mosóparfümről, ne aggódj. Röviden összeszedtük neked, miért is lesz nélkülözhetetlen
szereplője az otthoni ruhamosásoknak.

„Nomen est omen”, avagy a név
előjel: valóban egy
PURE parfümről van szó
A Pure mosóparfümök nem véletlenül
kerültek bele az EcoHáztartás palettájába,
hiszen követik a mi zöld-elveinket. Először
is növényi alapú, teljesen természetes illóolajok vannak benne, tehát nem tartalmazz vegyszereket, így tökéletes választás érzékenybőrűek számára az öblítők

helyett. Másodszor, a fejlesztés során egy
állaton sem tesztelték. Így a Földünk
és környezetünk sorsát szívükön viselő
vásárlóink nyugodt lelkiismerettel használhatják ezen termékünket is. Mosásnál
elég csupán néhány cseppet csepegtetni a mosógép öblítőrekeszébe, s végeredményként egy igazán kellemes illat fogja
simogatni orrunkat. Ráadásképpen ez az
illat jelentősen tartósabb marad a ruhákon, mint a hagyományos öblítők esetében. Továbbá, az anyagiak tekintetében
is kimondottan gazdaságos a mosóparfümös megoldás. Mindössze néhányszáz
forintért miénk lehet egy kis flakon ebből
a csodából, a nagyravágyóbbaknak pedig van már 100ml-s kiszerelés is. Mondanunk sem kell, hogy végül olcsóbban
megússzuk, mint az „öblítős-kalandot”. Az
pedig már csak hab a tortán, hogy lényegesen kevesebb helyet foglal a mosógép
mellett, mint a sok félüres öblítőflakon.
Joggal merül fel a kérdés: mi van akkor, ha
valaki nem szereti az erős, orrba mászó illatokat? A mosóparfümökben pontosan ez a
valódi bravúr, ugyanis az adagolás csökkentésével, illetve növelésével tudjuk beállítani
a számunkra optimális illaterősséget.
A Pure mosóparfüm készítői igyekeztek
minél több ízlést kiszolgálni. Több illat
közül választhatunk, amik között a bár-
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sonyos, nőies illatoktól kezdve a semlegesen át, egészen a markáns férfias illatokig
találhatunk magunknak mosóparfümöt.
Most pedig következzen a csavar
a történetben, avagy a mosóparfüm
sokrétűsége. Csepegtetni nemcsak az
öblítőrekeszbe, de a Szárítótojásra is bátran lehet. Sőt, ha egy kis textildarabra
csepegtetünk belőle, remek illatosítóként funkcionál a ruhásszekrényben,
bármely helyiségben, vagy éppen az
autónkban. Ezen túlmenően, PURE légfrissítő célra szánt termékeket is vásárolhatunk, méghozzá ugyanazokban az
illatokban, melyeket mosóparfümben is
megkaphatunk.
Ha ezek elnyerték a tetszésedet, akkor
az ecohaztartas.hu weboldalon, a fent
említett mosóparfümből, légfrissítőből
néhány kattintással rendelhetsz. S ha már
arra jársz, érdemes szétnézni az oldalon,
ugyanis a webáruházban fürtökben lógnak a praktikusabbnál praktikusabb háztartási termékek, melyek szinte kizárólag
„zöld” termékek.

www.ecohaztartás.hu
hello@ecohaztartas.hu.
Telefon: +3670 384-5061
FB/Instagram: ecoháztartás

Tudatos gazdi

Kutyás nyaralás tippek

+ Csináld magad - kutyafagyi recept
Különböző fórumokon gyakran
futok bele abba a kérdésbe, hogy
ki hogyan oldja meg a kutyás
nyaralást. Bevallom őszintén,
hogy eleinte én is tartottam tőle.
Rá kellett jönnöm viszont,
ha a kutyánk aktivitási szintje
megegyezik a miénkkel,
akkor nem lehet gond.
Ebben a cikkben összeszedtem
az elmúlt éveink nyaralásain és
kirándulásain szerzett tapasztalataimat, amikkel magabiztosabban és tudatosabban indulhatsz a kutyás nyaralásra.
Az első és legfontosabb, hogy eldöntsük, hova akarunk menni és gondoljuk át,
hogy kibírja-e kutyánk a hosszú utat.

Javaslataim, hogy biztosan
minden rendben legyen az úton
Az indulást a kora reggeli órákra tervezd, amikor még hűvös van - akkor is,
ha klímás az autó. Az utazáshoz min-

denképp vigyél elegendő ivóvizet, itatótálat, és lehetőleg utazás előtt ne adj
enni kutyádnak, nehogy rosszul legyen
menet közben. Amennyiben 2-3 óránál
hosszabb útra mentek, úgy iktassatok be
megállókat, hogy kutyád el tudja végezni
a szükségleteit, tudjon egyet nyújtózni,
inni. Így nyugodtabban fogja viselni az
utazást.
A nyaraló, szálloda, apartman ahova
mentek, lehetőleg klímás legyen, mert
ebben a nagy melegben hamar felmelegednek a szobák. Érkezéskor hagyj időt
a kutyának, hogy megszokja az új helyet
és lehetőleg első este ne hagyd magára.
Érdemes még nyaralás előtt megnézni,
hogy legyen a közelben kutyás strand
rész, hiszen nekik is jól esik a nagy melegben egy kis úszkálás, hűsölés.
Arra viszont figyelj, hogy a legnagyobb
hőségben ne vidd ki a partra, még akkor
sem, ha egyébként jól bírja a meleget. A
beton nagyon forró a tűző napon és kön�nyen égési sérülésekhez vezethet a tappancsán, ami az egész nyaralást elronthatja. Vidd inkább a reggeli illetve a késő
délutáni órákban ki.
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Tudatos gazdi
Kutyafagyi

Miket érdemes elcsomagolni
kutyádnak a nyaraláshoz?
Adok egy kis listát, amit kiegészítve vagy
egy-két dolgot lehagyva, össze tudod állítani kutyád csomagját a nyaraláshoz.
1. A kutyád iratai: oltási könyv mindenképp legyen nálad, ha pedig külföldre mentek, időben gondoskodj kutyád
útleveléről is, amit az állatorvostól tudsz
igényelni.
2. Egy kis darabka otthonról: a fekhelye, játékai, etető- és itató tálkája. Így
könnyebben megszokja az új helyet, és
nem lesz vele gond, ha egy kis időre egyedül marad.
3. Eledel és jutalomfalat: vigyél elegendő eledelt, legyen az táp vagy nyers
hús, hiszen nem tudhatod, hogy a környéken milyen lehetőségek vannak. Érdemes
jutalomfalattal is felkészülni főleg, ha egy
hűvös időjárást fogtok ki és a strandolás
helyett inkább túrázni mentek. Ilyenkor
jól jön egy kis plusz energia. Nálunk mindig van a táskában az adalék- és minden
káros anyagoktól mentes My Bulldog
Snack kutyakekszekből vagy gyógynövényes kutyagyümölcsökből.
4. Törölköző és kutyasampon: fontos,
ha tengerpartra vagy olyan tó- illetve folyópartra mentek, ami nem természetvédelmi terület (ilyen helyen sajnos szen�nyezett a víz). Esténként ugyanis érdemes
a sót vagy a szennyeződéseket kimosni

a bundából, hogy ne lépjen fel bőrirritáció. Szerencsére a gyógynövényes My
Bulldog Shampoo természetes kutyasamponnal akár naponta is fürdetheted,
hiszen a vegyszermentes receptúra nem
szárítja a bőrüket.
5. Elsősegély doboz: ez nem csak akkor fontos, ha kutyával mész nyaralni. Ami
mindenképp jó, ha van benne: fertőtlenítő, géz, ragtapasz, mancsápoló krém, körömcsipesz, kullancskiszedő kanál.
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Ha nagyon elviselhetetlen a meleg, akkor
készíts előre otthon, vagy a nyaralás alatt
egészséges kutyafagyit kedvencednek.
Adok hozzá egy igazán szuper receptet!
Amire szükséged van:
• Egy csomag My Bulldog Vitality
kókusz-ananász-menta kutyagyümölcs
(vagy külön-külön beszerezheted ezeket)
• 0,5 l kókusztej vagy sima víz
Így készítsd el kutyusodnak a frissítő kutyafagyit, amit bátran adhatsz neki és nem
kell aggódnod az összetevőket illetően:
• Az összetevőket turmixold össze, vagy
botmixerrel pépesítsd.
• Utána adagold többször használható mert a környezetre is figyelni kell - jégkocka
tartóba vagy jégkrém készítőbe és tedd a
mélyhűtőbe, amíg meg nem fagy.
+TIPP: a gyümölcsöket variálhatod kutyád ízlésének megfelelően. Kísérletezz
dinnyével, almával, banánnal, ananásszal,
eperrel vagy akár áfonyával. Biztos vagyok
benne, hogy megnyalja mind a négy mancsát utána!
Tudatosan biztonságos nyaralást kívánok az összes kutyás családnak!
Szeretettel,
Magyari Detti - kutyaherbológus

www.mybulldogshop.com
detti@mybulldogshop.com
06 70/417 6627

Ajánló

46

Zöld megoldások

Bemutatkozik az Ökotika
Az Ökotika Balassagyarmat és a környék első, teljes egészében környezetbarát- és újrahasznosított anyagokból készült termékeket forgalmazó boltja, mely pont 2020. június 5-én – a Környezetvédelem világnapján – kezdte meg
működését. A balassagyarmati városi piac szívében, széles termékkínálattal várjuk leendő vásárlóinkat. Mindemellett országosan is a rendelkezésükre állunk, hiszen webshopunk is működik, ahol a teljes kínálatunk elérhető
a téma iránt fogékony, környezetbarát termékeket kereső vásárlók számára.
Árukészletünkkel széles spektrumot igyekeztünk lefedni, egyben törekszünk helyi kézműveseket is bevonni ezek előállításába,
ezáltal is segítve a helyi kistermelők boldogulását. Folyamatosan
keressük a kapcsolatot az olyan helyi kézművesekkel, akik hasonló elveket vallanak és termékeikkel a fenntartható életmódot

képviselik. Nem titkolt célunk, hogy ráirányítsuk az emberek figyelmét környezetünk védelmének egyre nagyobb fontosságára, arra hogy felismerjék az egy főre jutó hulladékmennyiség
csökkentésének szükségességét.
Ezen célokat szem előtt tartva igyekszünk olyan saját márkás
termékeket is előállítani és forgalmazni, melyek nem okoznak
nagy változást az eddigi szokásainkhoz képest, könnyen megszokhatók, mégis észrevehetően csökkentik a háztartási hulladék
mennyiségét.

újság minta), de tervben vannak további változatok is. Használatukkal jelentősen csökkenthető a műanyag zacskók jelenléte,
melyek elég rövid időn belül – rendszerint a vásárlást követő hazavitel után - a szemetesben végzik.
A másik – egyre népszerűbb – termékünk a mosható arctisztító korong. Pamutból és frottírból készül, egyszerűen tisztítható,
csak be kell dobni a mosógépbe a többi ruhával együtt. A 8 darab korongot tartalmazó kis zsákocska (ami akár mosózsáknak is
használható) jelenleg ötféle mintával készül, így mindenki megtalálhatja a neki tetszőt. Tapasztalatunk szerint a 8 darab elég
azoknak is, akik ritkábban mosnak, (sokszor elég használat után

csak kiöblíteni) de azokra is gondolunk, akiknek esetleg több
darabra van szükségük. A korongok hamarosan darabonként is
vásárolhatók lesznek, egyszínű, minta nélküli kivitelben.
Egyik ilyen népszerű árucikkünk például a hálós bevásárló
zsák, amely 3 különböző méretben készül, és szettben is megvásárolható. Anyaga egyrészt ökotext1 minősítéssel rendelkező
pamutvászon, másrészt sportbélés, így a pénztárnál látszik az,
hogy mi van benne. Mosható, így sokáig használható. Jelenleg háromféle mintával készülnek (drapp virágos, retró kockás és
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Szeretettel várjuk leendő vásárlóinkat Balassagyarmaton a
Piac tér 2. szám alatt, online pedig a www.okotika.hu oldalon.
Óvjuk bolygónk egészségét, és tegyünk együtt a fenntartható, élhető jövőnkért; ahogy a mottónk is tartja:

ÖKOSAN A JÖVŐÉRT!

Kertészkedjünk!

Hogyan függ össze a műtrágyahasználat az egyre
gyakoribb gombás fertőzésekkel?
Akár gyepről, akár konyhakertről
beszélünk, megfigyelhető, hogy évről évre egyre többször kell védekezni a különböző megbetegedésekkel
szemben.
A folyamat sajnos öngerjesztő, és
sokszor már csak akkor kap észbe
a kertbarát, amikor a saját egészsége kárára kezd menni a töméntelen
vegyszerhasználat.

Mi okozza a rendszeres
fertőzést?

A probléma forrása szinte mindig a talajban keresendő. Amíg az ember nem kezdett
el erőszakosan belenyúlni a természet rendjébe, saját képére formálni azt, addig szinte
ismeretlenek voltak a maihoz hasonló növénybetegségek.
Az élet egy kényes egyensúly alapján működik és fejlődik, amikor belenyúlunk ebbe
(génmódosított vetőmagok, nemesítés),
láncreakciót indítunk el, amit csak egy ideig
tud kompenzálni a természet a tartalékaiból.
Ahogy az embernél a bélflóra, úgy a kert
esetében is a talaj adja az immunitás képességét, a maga kényes egyensúlyban levő,
baktériumokból és mikroorganizmusokból
álló mikrobiomjával.
Amikor egy antibiotikum kúrát csinál az
ember, tapasztalja (főleg, ha előtte sem volt
minden rendben), hogy a bélflóra meggyengül, újabb panaszokat szül a mesterséges
beavatkozás. Minél több ilyen kúrán esik át
valaki, annál nehezebben tud utána helyreállni a szervezet egyensúlya.
A talajélet ugyanígy viselkedik.
A sok mesterséges beavatkozásnak köszönhetően a talajélet meggyengült, már
nem tud védelmet biztosítani a növények
számára. Sőt, sokszor minőségi életteret sem.
A legyengült növények pedig könnyen kapják el a különböző fertőzéseket.

Hogy jutottunk el idáig?

A probléma a technológia fejlődéséhez
köthető. Egyre több embert kell élelmezni,
ezért a mezőgazdaságban hatalmas harc van
a termésátlag növeléséért.

A talaj tápanyagtartalma a folyamatos művelésnek köszönhetően csökken. Pótolni kell.
Ez többféle módon tehető meg:
- pihentetéssel (értékes termőterületeket
von ki a gazdálkodásból),
- szerves tápanyagok visszajuttatásával
(sokszor korlátozottan áll rendelkezésre és
lassabban hat),
- és műtrágyázással.
Utóbbi egy kényelmes megoldás (szépen be is gyűrűzött a kiskertekbe is), hiszen
célzottan lehet összeállítani a műtrágyákat
az adott növény igényei szerint, és azonnal
felvehető formában, így rögtön hasznosul a
tápanyag. Közben pedig a talajban a tápanyagok átalakításáért felelős mikroorganizmusok éheznek, hiszen nincs mit
átalakítaniuk, nincs elhulló szerves anyag,
amiből humuszt képezhetnek (életteret
nyerhetnek).
A rendszeres műtrágyázással szép lassan a talajban lakó baktériumok elvesztették
a funkciójukat, a talajélet elszegényedett.
Azaz az egyensúly megbomlott és a szívósabb mikroorganizmusok, a patogének
kerültek túlsúlyba.
Ha a „kártékony” mikroorganizmusok
elszaporodnak, a mikrobiom nem képes
a növényeket megvédeni, azok könnyen
elkapnak minden betegségeket (fusarium,
szürke-vagy
fehérpenész,
sclerotinia,
fitoftóra).
A talajban rejtőző gombaspórák pedig
pontosan erre várnak. Az ideális környezeti
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tényezők hatására azonnal támadnak, és kiütéssel győznek.
És erre sokszor egy vegyszeres kezelés a
válasz, ami csak tüneti kezelés. Lehet, hogy
visszaszorítja néhány hétre a gombát, de az
újra és újra elő fog törni.

Vessen véget a láncreakciónak!

A megszakítás egyetlen hatékony módja az eredeti rend helyreállítása: a talajélet
egyensúlyának visszaállítása és fenntartása.
Ezért fejlesztettük ki a gilisztahumusz kivonatot tartalmazó Esstence termékcsaládot,
ami a hasznos talajéletet sokasodását támogatja.
A fenntartás eszköze pedig a szerves tápanyagozás, mint például az Italpollina trágya. A modern DCM szerves trágyák (pl. a
gombabetegségek elleni talajjavító Antagon
is) granulált formátumúak, optimalizált tápanyagtartalommal és szerves alkotóval, egyaránt táplálják a gyepet, konyhakertet és a
talajéletet is.
Tapasztalataink szerint akár már 1 szezon
alatt is jelentős változás érhető el, szinte teljesen visszaszorítható a gombás fertőzés
megjelenése.
Gombamentes szép zöld kertet kíván:
Molnár Gábor Éva
- a füvesasszony

kertfuvesites.hu

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

2020. augusztus 29.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2020/5. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Mikor akarod már végre megjavíttatni az
ébresztőórát?
A beküldők közül
Balla Beáta (Gödöllő)
Ferencz Ágnes (Budapest)
Matalin Ferenc (Tápióbicske
fél éves előfizetést nyert!

Gratulálunk!

A Zöld Újság megrendelhető
a kiadó címén:
4401 Nyíregyháza,
Pf.: 355
E-mailben:
megrendel@zoldujsag.hu
illetve telefonon:
06 20 366 6500
Előfizetésben terjeszti
a Magyar Posta Zrt.
Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető
az ország bármely postáján,
a hírlapot kézbesítőknél,
www.posta.hu WEBSHOP-ban
(https://eshop.posta.hu/storefront/),
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen,
telefonon 06-1-767-8262 számon,
levélben a MP Zrt. 1900 Budapest
címen.

Előfizetéssel kapcsolatos
reklamáció:
06-1-767-8262

Fizessen elő most egy évre 4200 Ft helyett 3500 Ft-ért! Érdeklődjön elérhetőségeink bármelyikén!
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 355., Email: info@zoldujsag.hu, zoldujsag@zoldujsag.hu
Internetes elérhetőség: www.zoldujsag.hu Telefon: 06 20 366 6500, 06 42 786 785
Hirdetésfelvétel: zoldujsag@zoldujsag.hu
Terjesztés: LAPKER Rt. országos hálózatán keresztül
Előfizethető, megrendelhető: a szerkesztőség címén, illetve a megrendel@zoldujsag.hu e-mail címen.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/),
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. hirlapelofizetes@posta.hu
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