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(Multi)kultúra
Az ember komoly bajban van, ha meg kell kérdőjeleznie saját identitását.
A napokban ez történt velem, amikor a miniszterelnök beszédét hallgat-
tam a menekültek/bevándorlók okozta problémákról. A kormányfő ugyan-
is azt mondta, hogy a magyar társadalom soha nem volt multikulturális, és
a jelenlegi kormányzat célja és legfőbb törekvése, hogy Magyarország
magyar ország legyen. Ez az én olvasatomban annyit jelent, hogy akinek az
ősei nem Árpád vezér mögött terelgették át csordáikat a Vereckei szoro-
son, azoknak semmi keresnivalójuk nincs e hazában.
És ez az én nagy bajom, hiszen, ha egy kis leltárt csinálok a családfámon,
az osztráktól a kunig jó néhány náció előfordul a felmenőim között. Most
akkor én nem is vagyok magyar? És, ha nem vagyok magyar, akkor hol kel-
lene élnem? És akkor kik azok a magyarok, akik joggal tartózkodnak ezen
a 93 ezer négyzetkilométeren? Mert azt nehezen tudom elképzelni, hogy
akár egyetlen ember is létezik e hazában, akinek a honfoglalást követő 40-
50 nemzedék alatt egyetlen más náció sem tette tiszteletét a családjában.
Akkor most miről is beszél a miniszterelnök, és kiktől is félti annyira ezt az
országot? Természetesen a menekültektől, a bevándorlóktól. Mert jönnek
szép számmal, akiket vallásuk, politikai meggyőződésük, vagy akár egy
népcsoporthoz való tartozásuk miatt egyszerűen kivégeznének, ha marad-
nának. Őket, igaz a fogukat szívva, és főleg az igazi demokráciák nyomásá-
ra, de nagy nehezen befogadná ez az adminisztráció, ám ugyancsak ezrével
érkeznek koszovóiak, szírek, eritreaiak stb., akiknek egy választásuk volt:
vagy éhen halnak a családjukkal együtt, vagy felkerekednek és megpróbál-
nak máshol életben maradni. Na, belőlük aztán nem kér ez a színmagyar
mintanemzet! De vajon ők mennyivel veszélyesebbek erre a mi nagyszerű
társadalmunkra, mint azok a nógrádi, szabolcsi, békési (tehát echte
magyar!) családok, akik megdöbbentően hasonló sorsra ítéltettek, nem kis
mértékben ennek a kormánynak köszönhetően? Nem hiszem, hogy bár-
melyikünknek is félnie kéne akár a megélhetési bevándorlóktól is, hiszen
ők nem ide készülnek, életük nagy vágya egy mosogatói állás Hamburg-
ban, vagy szemetesi beosztás Londonban. Magyarország csak egy szűk
ösvény számukra az Ígéret Földjére vezető úton.
És úgy egyáltalán, miért kellene nekünk idegenkednünk a más kultúrkör-
ből érkezőktől? Legnagyobb uralkodóink, Szent Istvántól Mátyásig, egye-
nesen betelepítettek külhoniakat, hogy az ő általuk hozott tudás, kultúra,
mentalitás gyarapítsa a nemzetet, és így is történt. Őket nem véletlenül
tartjuk kiemelkedő államférfiaknak, hiszen rájöttek, hogy a belterjesség
egy idő után elkorcsosuláshoz vezet.
Azon gondolkodtam, hogy vajon a miniszterelnöknek, eszébe jut-e, amikor
ilyeneket mond, hogy az aradi vértanúk között hány „árja magyar” volt?
Tehát az számít-e, hogy hol született, vagy milyen nemzetiségű volt
Knezić, Damjanich, Aulich, Lahner, Poeltenberg, Leiningen-Westerburg,
és Dessewffy, vagy, hogy életüket adták Magyarországért? Vagy gondol-e a
kormányfő a világon legismertebb két magyarra, bizonyos Petrovics Sán-
dorra és Purczeld Ferencre? Igen, Petőfiről és Puskásról van szó, vagy ők
sem voltak magyarok?
És így a végére egy adalék ahhoz, hogy mennyire átgondolt, és megalapo-
zott a miniszterelnök bezárkózó, idegen gyűlöletet szító kijelentése: termé-
szetesen az elhangzást követően rengetegen igyekeztek a vezér mellé állni
és egymást túlszárnyalva bizonygatni annak igazát, időszerűségét, de a leg-
hangosabb támogatója egy régi harcostársa volt, aki számtalan interjúban,
blog bejegyzésben tett hitet amellett, hogy igenis „Magyarország a magya-
roké”. Ennek az úrnak a vezetékneve: Deutsch. No comment…

Szabó Antal

www.delutan.com
www.facebook.com/delutan
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A június-július-augusztus
legtöbbünk számára várva várt
hónapok, mert nyáron,
ha szerencsénk van,
és megengedhetjük magunknak,
akkor elmehetünk nyaralni.
Hogy a pihenésünk
problémamentes legyen,
szép emlék maradjon,
érdemes előre gondolkodnunk.
Nyári lapszámunkban
– több témában is (biztonságos
nyaralás, bőrápolási intelmek) –,
ezért igyekeztünk hasznos
tanácsokat, ötleteket összegyűjteni.
A hangulatunkat megalapozza,
hogy elégedettek vagyunk-e
a megjelenésünkkel.
A frizura ennek fontos része.
A legújabb nyári trendekről,
hajápolási trükkökről,
Hajas László mesterfodrászt,
kérdeztük.
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Frizuramágia � A napfény és a sós víz nem tesz jót a haj -
szálaknak. Milyen módszerekkel védhetjük
meg hajunkat?
� Mivel a vízben lévő hidrogén a szőkítő hid-
rogén peroxidjához hasonlóan viselkedik, emi-
att napfényben gondot okoz, kiszárítja a hajat,
és világosodik is tőle a szín. Védekezésként és
divatból is (a napszúrástól is megóvnak), akár-
csak elődeink, hordhatunk kendőt, kalapot
vagy tarthatunk napernyőt a fejünk fölé. Ha
viszont inkább fedetlen fővel járunk, akkor
mindenképpen fektessünk hangsúlyt a hajápo-
lásra. A nyári hajápoló termékek 6-8 faktoros
UV-védelmet biztosítanak, ez már megóvja a
fakulástól, a töredezéstől a hajszálakat. A ten-
gervizet célszerű kimosni a hajunkból, s utána
a hajtípusunknak megfelelő termékkel ápol-
nunk a hajszálainkat. Válogathatunk a napozás
előtti és utáni samponok és balzsamokból. Per-
sze, ezen termékek egész évben, például uszo-
dába járóknak is hasznosak. A göndör haj spe-

ciális, ezért kifejezetten a nekik készült termé-
keket javasolom, ezt a hajtípust elsősorban
hidratáljuk, mert az csak tévhit, hogy száraz, s
emiatt zsírosítani kell a hajszálakat. Ahhoz,
hogy ne töredezzen, s könnyebben formálható
legyen, vízre és nem zsírra van szüksége a gön-
dör fürtöknek. De sokszor más kell a fejbőr és
más a haj ápolására. Széles a paletta, s mivel
szerencsére sok száz termék között keresgélhe-
tünk, így vásárlás előtt célszerű szakembertől
tanácsot kérnünk. Hangsúlyt fektetek arra,
hogy nálam, a szalonjaimban, bárki számára
tanácsadást adjunk, mind a hajápolás, mind az
otthoni frizura készítésről.
� Érezhető hazánkban is az a tendencia, hogy
különböző eseményekre más-más frizurát
választunk?
� Magyarországon sajnos még csak egy szűk
réteg figyel oda arra, hogy változatos legyen a
frizurája. Pedig más fazont célszerű a minden-
napokban, esetleg sportolás közben vagy egy
alkalmi eseményre készíteni. Én híve vagyok
annak, hogy naponta a hangulatunknak, az
öltözékünknek megfelelően, más séróval jelen-
jünk meg. Persze ennek az alapja egy jól vágott
haj. Most amúgy is divat a természetes, home
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made, fazon. Nemrég jártam Düsseldorfban, s
ott is trendi volt a laza, a véletlenszerűnek tűnő
frizura. Persze hairdesignernek ezt a legnehe-
zebb elkészíteni.
� Most nyáron mi a trendi?
� Népszerűek a textúrált frizurák, a tömeggel
történő játék, a kettős hatás, a vizes és a száraz
keveredése (beach fazon). A göndörítéssel sós
spray-vel otthon mi is megpróbálkozhatunk.
Divat a pin up is, a rövid viszont most kevésbé
van a fókuszban.
A Vidal Sassoon bemutatón háromféle stílus
különült el. A „jóiskolás” fazon, a lakkozott,
elvises, a másik a tépett, az „őrült” séró, de a
Marcell-hullám is népszerű volt. A személyes
kedvencem az extra színként megjelenő szürke
fizura. Azóta többször is készítettem ilyet. Per-
sze ezt, hogy igazán jól álljon, bevállalós, kissé
vagány nőknek ajánlom.
� A nyár az esküvői szezon. Létezik ara-fizu-
ratrend?
� Nincs külön esküvői divat. De persze egyedi,

egyszeri alkalomhoz, ruhához, különleges fri-
zura illik. Én olyat javasolnék, amit máskor
nem készíttet a menyasszony, hiszen a ruhája
is ilyen.
� Mire figyeljünk a frizura kiválasztásánál?
� Bármikor is, bárhol jelenünk meg, akár hét-
köznap, akár ünnepekkor, az egyéniségünkhöz,
az arcszerkezetünkhöz, az alkatunkhoz és per-
sze a hajunk mennyiségéhez illő fazont válasz-
szunk. De persze ez utóbbin, a haj hosszúságán
és sűrűségén póthajjal változtathatunk. Most
amúgy is divat a hajpótlás. De már tanulóko-
romban is sokan hordtak póthajat.
� Sokféle pótlási módszer létezik. Kinek,
melyiket javasolnád?
� Attól függ, hogy mi a célunk, csak egy alka-
lomra, vagy hosszabb időre gondolunk. Mond-
juk egy estére csattal, zsineggel is rögzíthetünk
lófarkat, póthajat, fru-frut. Ilyen hairdressek
készre fésülve kaphatóak. Felhelyezésükhöz
nem szükséges kifinomult kézügyesség sem,
ezt mindenki el tudja végezni. Például a patkó
alakú pótrészt, amit a saját haj alá teszünk,

csak ráfésüljük a valódira, és már kész is a fri-
zura. Ezt is, ha kérik, a szalonjaimban meg
szoktuk mutatni a vendégeinknek. Viszont, ha
tartós pótlást szeretnénk, akkor javaslom a
keratinos, gyűrűs, ragasztásos technikát vagy
az ultrahangos megoldást.
� Ezek a pótlások mennyi ideig stabilak?
Nem teszik tönkre a saját hajat?
� Tévhit, hogy a póthajtól kevesebb lesz a saját
hajszálunk. Ha szakszerűen, szakember végzi a
pótlást, akkor nem károsodik a saját haj. Mivel
körülbelül 10-15 szálhoz rögzítjük a póthajat, a
természetes hajhullás miatt 2-3 havonta le kell
szedni, és újra kell rakni. A másik típusnál,
amikor nem egy-egy tincs, hanem sorok van-
nak felrakva, ezeket 5 ponton fixáljuk, s, mert
kevesebb helyen csatlakoznak, 2 havonta szük-

séges újrarögzíteni. A póthaj belesimul a saját
hajunkba, így egységként kezelhetjük a meglé-
vővel, emiatt szabadon formára vághatjuk.
Viszont arra ügyeljünk, hogy a szintetikus
póthajakat nem lehet festeni, de mivel renge-
teg féle árnyalat, szín van, amiből választha-
tunk, erre nincs is szükség. Arra is figyeljünk,
hogy póthajaknak saját hajápoló termékei van-
nak, ezeket célszerű használnunk.

Balogh Andrea

DélUtán magazin_fókusz
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� A hajhullás érzelmi feldolgozása nem könnyű
feladat. Ráadásul a beteg emberek még érzéke-
nyebbek. Mivel tudjátok megnyugtatni a hozzátok
fordulókat?
� Elmondjuk a tapasztalatainkat, alternatívákat
vázolunk fel a számukra, így már nem látják olyan
reménytelennek a jövőt. A rák kemoterápiás
kezelése során a cél az, hogy elpusztuljanak a rákos
sejtek, de sajnos eközben sok betegnél jelentkeznek
nem kívánt mellékhatások, ilyen például a hajhul-
lás. Érthető, hogy a páciensek számára nyomasztó
érzés megtapasztalni ezt, ezért ha észlelik a hajhul-
lást, javasoljuk, hogy a hajukat vágassák rövidre.
Emellett a kemoterápiás kezelés alatt ne dauerol-
tassanak, ne fessék a hajukat, mivel ezek a kémiai
anyagokkal történő kezelések már önmagukban is
károsíthatják a hajat, fokozhatják a hajhullást.
Érdemes a parókát a kezelés megkezdése előtt meg-
vásárolni, ha nem akarnak feltűnést, olyat válassza-
nak, amelyik színben és fazonban a legjobban
hasonlít eredeti hajkoronájukhoz. A divatos, nőies
vagy sportos kalapok, turbánok és sálak, kendők
hajpántok segítségével észrevétlenné tehetik a haj-
hullás tényét. De nyugodtan megjelenhetnek fedet-
len fővel is, viszont a szabadban használjanak fény-
védő krémet. Fontos tudni, hogy a kemoterápia
következtében kialakuló hajhullás szinte mindig
átmeneti. (Néhány esetben a szemöldök és szempil-
lák elvesztése is bekövetkezik). Ezen sminkeléssel,
kozmetikai megoldásokkal úrrá lehetünk. Ehhez
ötleteket kaphatunk például betegcsoportokban.
Amerikában ezért jött létre a „Nézz ki jól, érezd jól
magad” program, ahol a daganatos betegségek
kezelésében résztvevő nőknek szemöldök és szem-
pilla sminkelési tippeket tanítanak, hogy csinosabb-
nak érezzék magukat. A rákbetegek rehabilitációjá-
ban egy újfajta szemléletmód szükséges, amelynek

alapja olyan multidiszciplináris csoportok létreho-
zása, ahol a beteggel foglalkozó szakorvosok és
egészségügyi dolgozók mellett fontos szerepe van a
gyógyászati segédeszközt kiszolgáló tanácsadónak
is. Alapvető követelmény, hogy a gyógyászati esz-
közt forgalmazó maximális felkészültséggel rendel-
kezzen. Ismerje a gyógyászati segédeszköz javallata-
it és ellenjavallatait. Ismerje a felírhatóság módját,
és tudja alkalmazni a pontos méretvételt.
� Milyen minőségű parókák kaphatóak jelenleg?

Identitás
Sokszor szeretnénk rövidebb vagy hosszabb időre
„mássá” válni, előhozni egy lappangó, másik
énünket, kipróbálni, hogy néznénk ki más haj-
színnel, frizurával. De ehhez nem szükséges levá-
gatnunk a régóta növesztett hosszú hajunkat pár
centisre, vagy fekete hajzuhatagunkat kiszőkíttet-
ni, hiszen felvehetünk egy parókát is, így ha nem
érezzük jól magunkat az új frizuránkban, akkor
pillanatok alatt változtathatunk a külsőnkön, akár vissza is léphetünk a kiin-
dulóponthoz.
Persze vannak, akik nem kalandvágyból, hanem egészségügyi okokból hor-
danak parókát. Ők ilyenkor inkább az eredeti frizurájukat igyekeznek fel-
idézni, mert azt gondolják, hogy ekkor a környezetük nem jön rá arra, hogy
egy kórral küzdenek. Ez is lehet egy jó megoldás a gyógyulás útján, hiszen az
önbizalom feléledése, a pozitív gondolatok segítik immunrendszerünket a
harcban.
De, mivel nem vagyunk egyformák, vannak, akiknek az válik be, ha megvál-
tozatják megjelenésüket, frizurájukat, és „teljesen új emberként kezdnek új
életet”. A megfelelő megoldás megtalálásához, a hozzánk illő paróka kivá-
lasztáshoz igyekszünk cikkünkben, Tóth Zsuzsa, az Anita Kft. ügyvezetőjé-
nek, segítségével tanácsokat adni. 
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� Fontos tudnunk, hogy a paróka biztosító által
támogatott beszerzéséhez az onkológussal írassunk
erről receptet. A parókák humán vagy szintetikus

(acril) hajból készülnek. A humán hajból készült
parókák általában drágábbak és nehezebben kezel-
hetőek. Döntően speciális száraz technikával törté-

nő tisztítást igényelnek, míg egyes típusok sampon-
nal moshatók, és akár különböző stílusú frizurára is
alakíthatóak. A szintetikus parókák könnyebbek,
olcsóbbak, jól fésülhetőek, tisztításuk egyszerű, a
mosás után megőrzik színüket, formájukat, ezért
elsősorban ezek használatát javaslom. A parókák
szaküzletekben, számos fazonban, színben, hosszú-
ságban kaphatóak, nagyfokú
természetes hatást biztosítva. A
választáshoz kérjük ki egy csa-
ládtag vagy barát véleményét.
Jól nézzük meg, hogy a paróka
ne szorítson, pontosan kövesse
a fejméretet. Néhány fontos
kezelési, ápolási szabály betar-
tásával hosszú ideig megőrzik
minőségüket. A szintetikus
parókák tisztításához speciális
sampon használata szükséges,
mert a valódi hajhoz használt
samponok alkohol tartalma
károsíthatja a műszál parókák
színét, hajszálminőségét. Vize-
sen kifésülni, magas hőfokon
szárítani nem szabad. Élettar-
tamuk átlag 6-9 hónap. A daga-
natos betegek felvilágosítását

és támogatását végző, rendkívül népszerű Macmil-
lan Cancer Support szervezet az Egyesült Királyság-
ban az alábbi ajánlásokat tette: Javasolt az eredeti
hajtömeggel megegyező vagy ennél kissé ritkább
hajból álló paróka (a dúsabb haj feltűnőbb), vala-
mint az eredeti hajszínnek vagy ennél egy kicsit
világosabbnak a választása (sötétebb kolorit esetén
a változás feltűnőbb). Ha a paróka próbájakor a
páciensnek még van természetes haja, akkor kicsit
kisebb parókára lesz szükség a haj kihullása miatt
(vannak változtatható méretű parókák is, illetve
hipoallargén tapadó korongokkal is fixálható a
paróka fejbőrhöz). A megfelelően képzett fodrász
vagy paróka specialista személyre szabottan vágja,
illetve színezi a parókát.
� Mi a helyzet a férfiakkal?
� Nekik szintén rendelkezésre állnak parókák, bár
a férfi frizura parókával történő pótlása technikai-
lag nehezebb. Ezt kompenzálja, hogy a férfi rákos
betegek kopaszsága az egyén és a társadalom szem-
pontjából jobban elfogadott.
� Mi adhat tartást a betegeknek, mi könnyítheti
meg a fájdalmak elviselését?
� A legfontosabb tanulság az, hogy meg lehet gyó-
gyulni, ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy
a daganatos elváltozás korai felismerése megnöveli
a túlélési esélyeket. Ezért fontos a szűréseken való
részvétel, valamint a havi rendszerességgel végzett
önvizsgálat, amely testtudatosságra nevel, tehát
minél jobban megismerjük testünket, annál hama-
rabb vesszük észre az elváltozást.

Balogh Andrea
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Ide érkezni egy mesebeli utazás egy nem túl
távoli vidéken, Magyarország északi csücs -
kében. Hernádvécse a festői Hernád völ-
gyében a Zempléntől északra elterülő Csere-
hát dombjainak napos lankáin, történelmi
relikviák ölelésében, Miskolc és Kassa
között majd félúton, a 3-as főút mentén he-
lyezkedik el. A táj, az ország kevésbé ismert,
érdekes, flórájában, faunájában, felszíni
formálódásában gazdag része. Karnyújtás-
nyira találhatók olyan turisztikai neve -
zetességek, mint Kassa, Boldogkőváralja,
Regéc és Füzér várai, Hejce, Vizsoly, a festői
Hernád. Ez a csodás helyszín, ahol a csend

körülveszi a hotelt és kilenchektáros, kalan-
dokat kínáló parkját, a nagyvárosok zajától,
forgatagától mentes, a friss levegőt pedig
szinte harapni lehet, a mai világban külön-
leges kincs.

AA  CCiittyy,,  aammiitt  llááttnnii  kkeellll
A hotel maga a változatosság. Időutazás a
múltba, a XVIII. századi barokk eleganciá-
ba és átlépés a merész jövőbe, ami formák-
ban, színekben és fényekben is a távlatokba
csábít. A szállodában 55 db, négy külön-
böző arculatot képviselő épületszárnyban
elhelyezkedő szoba és apartman található.
A korhű Kastély a XVIII. század úri mil-

liőjének hangulatát, a City
apartmanjai a kisvárosi
életérzést, a Zöld Ház
szobái a polgári luxu-
sélményt, míg a Vörös
Torony két szintje a len -
dületes minimal art stílust képviselik. A
kastély tetőterében valaha magtárként
használt tágas tér mára teljesen „át -
öltözött” és országunkban egyedülállót
kínál: a 700 m2-es „utca és tér”-ben
kialakult kastélyba zárt város nyolc két -
szintes apartmant foglal magában, melyek
részben a „sétálóutcán” kiöblösödő teret
képező nagyszínpadot ölelik körül. A szín-
padon napközben gyermek, esténként
pedig különböző kulturális – zene, tánc,
film – programok szórakoztatják a hotel
vendégeit. Az „utcán” andalgóban külön-
leges érzéseket kelt a föléje boruló tető -
szerkezet több százados gerendáinak lát -
ványa, az egyedi térvilágítás, díszkút és
piactér, a házak körüli apró udvarok, az
utca végén megbújó „Minicity”, gyer-
mekjátszó.

MMaaggáávvaall  rraaggaaddóó  hhaanngguullaatt
A kastélyt két szinten kapcsolja üvegfolyosó
a ma modern építészeti megjelenésével is
harmonikus folytatáshoz, a Zöld Házhoz,
ahol huszonhét szoba és közösségi terek
sora található. A különleges atmoszférájú
szálloda- és rendezvénykomplexum nem
csak családi üdülésekhez kínál kiváló
helyszínt, hanem két nagy konferencia -
teremmel, kiállítótérrel, bálteremmel, 120
fős étteremmel, reggelizővel, mediterrán
terasszal, vadászpoharazóval, hangulatos
borospincével, színpadokkal és mozival
céges rendezvények, konferenciák, esküvők
lebonyolításához egyaránt a legjobb
választás. Egye dül álló, a táj jellegzetes

ételeit is kínáló gaszt -
ronómiai- és változatos
wellness szolgáltatásaival,
különleges, a te lepüléshez
kötődő attrakcióival –
roma panoptikum, inter-

aktív kézművesség és a sokat mondó Eu-
rópafal, mely hozzásegít Magyarország újra-
felfedezéséhez – méltán nevezhető a térség
egyik legszebb turisztikai paradicsomának.

EEllőőttéérrbbeenn  aazz  eeggéésszzsséégg  ::
sszzaabbaaddiiddőőss--,,  ssppoorrtt--ééss  lloovvaasspprrooggrraammookk
A kerítésen belűl elérhető szolgáltatások
skálája a szokásos szállodai repertoárt mesz-
sze meghaladja.
Sokoldalú well-
ness, külső me -
dence, kü lön bö -
ző sportok le -
hetősége, kul-
tu   rális hely szí -
nek és rendez -
vények kínálják
a szellemi, testi
megújulást és a
teljes relaxációt.
A parkban kiala -
kított tó csóna -
kázási, de hor -
gászlehetőséget
is kínál. Te nisz -
pálya, ke rék pár,
strand röplabda,
tollas labda és
asz ta li tenisz, lo -
vas ok tatás és
lo vag lás, kocs i -
kázás, interak-
tív állatgondozás, kilátó és még számos
egyéb lehetőség szolgálja a tartós rekreációt
biztosító ittlétet.

HOTEL VÉCSECITY ����

A kastélyba zárt város

3874 Hernádvécse, Béke tér 8–10.
info@vecsecity.hu; +36/1 46 990 100, www.vecsecity.hu
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A hideg időszak után a legtöbben

már nagyon várjuk a napsütést,

a nyári szabadságot, a pihenést,

vagy netán egy izgalmas utazást,

de kellemetlen élményeink miatt

azért már előre rettegünk

a leégéstől, a napallergiától,

a kullancsoktól, a szúnyogcsípések-

től, a szalmonella hatásától

és egyéb nyári nyavalyáktól.

Ezen cikkben a felhőtlen napfür-

dőzést, a gondtalan kikapcsolódást

biztosító hasznos tanácsokat

gyűjtöttünk össze Antal Vali, bio-

nom hatóanyag elemző, és életmód

tanácsadó, segítségével.

NNaappfféénnyybbeenn Leégés kezelése természetesen

Mivel a leégés nem más, mint egy gyulladással
járó kétségbeesett védekezési reakció, ezért
nem szabad túlzottan beavatkozni a folyamat-
ba. Ez persze nem azt jelenti, hogy a kellemet-
lenségeket ne enyhítsük, pláne, ha kisgyermek-
ről van szó. Ha leégtünk, fogyasszunk minél
több folyadékot (természetesen tiszta vizet,
vagy valódi gyümölcsleveket, a hűtött gyógyte-
ákat viszont kerüljük, valamint a műcukros és
szénsavas üdítőket és az alkohol tartalmú italo-
kat is), mert a leégés a szövetek komoly víz-
veszteségével járhat. Véletlenül se kenjük be a
leégett bőrfelületet Fenistil géllel, ugyanis foto-

allergén. A húzódó, égő érzést enyhíthetjük egy
ősi módszerrel, tejföllel vagy aludttejjel. Bátran
kenjünk fel bármelyikből egy jó vastag pako-
lást. Igaz, egy negyed óra múlva a szaga nem
túl kellemes, de megéri. Az aloé növény is jó
megoldás, a levével és a velőjével vonjuk be az
érintett bőrfelületet. Erre a célra megfelelnek a
100 százalékos kivonatok is, amelyet táplálék
kiegészítőként is fogyaszthatunk. Ha leégtünk,
akkor lehetőleg a bőrpír, vagy esetlegesen a
hólyagok elmúlásáig még véletlenül se men-
jünk napra. A leégés bőrszárazsággal is járhat,
ekkor bekenhetjük a felületet sheavajjal, liget-
szépe- vagy szőlőmagolajjal. Ezek mind bőr-
nyugtató és antioxidáns hatásúak. Kerüljük a
kőolaj tartalmú (paraffin oil, vaselin, mineral
oil, ceresin, petrolatum) testápoló készítmé-
nyeket, mert ezek nem engedik lélegezni a bőrt,
és ezáltal az nem csak lassabban gyógyul,
hanem károsodhatnak is a szövetek. Ha mégis
kész testápoló mellett döntenénk, akkor csak
tiszta, szintetikum és kőolajmentes, nyugtató
hatású gyógynövényeket tartalmazó napozás
utáni termékeket válasszunk. Ha gyulladás ala-
kul ki a szervezetben, márpedig a leégés is a
gyulladás egyik formája, kerüljük a nehéz éte-
leket, a húst és az állati tejeket, fogyasszunk
inkább sok nyers zöldséget, gyümölcsöt, salá-
tákat.

Napallergia

Napallergiáról akkor beszélünk, amikor leé-
gés nélkül keletkeznek kiütésekkel, hólyagok-
kal és bőrpírral járó viszkető tünetek a bőrön
testszerte. Ennek hátterében a legtöbbször az
áll, hogy szintetikus anyagokkal (ételadalé-
kok, színezékek, tartósítószerek, mesterséges
illatanyagok, gyógyszermaradványok, szinte-
tikus kozmetikumok, nehéz fémek) telítődött
a szervezetünk, amelyeket a bőr próbál kivá-
lasztani a verejték- és a faggyúmirigyek segít-
ségével. Ilyenkor a méreganyagok folyamato-
san ürülnek a bőrfelszínre, amelyek UV-
sugárzás hatására olyan vegyületekké alakul-
hatnak, amelyek súlyosan irritálhatják a bőrt.
A napallergia kezelése hasonlóan történik,

„Balatoni nyár”
barnító csokis naptej

Hozzávalók: 2 evőkanál olvasztott
kakaóvaj, 2 evőkanál olvasztott
kókuszvaj, 1 evőkanál dióolaj vagy
makadámolaj, 1 evőkanál olívaolaj,
1-2 kocka 90 százalékos étcsoki,
vagy 1 csapott teáskanál 100 száza-
lékos kakaópor, vagy 10 db chox-
drops ,1 teáskanál titán-dioxid (ha
valakinek van már alapszíne, akkor
elhagyható), kb. 80 ml mészvíz,
vagy ha nincs, akkor desztillált
vagy tisztított víz.
Elkészítése: Az olvasztott zsírkom-
ponenseket összekeverjük, hozzá-
olvasztjuk a csokit is, vagy elkever-
jük benne a kakaóport. Majd felme-
legítjük a mészvizet, elkeverjük
benne a titán-dioxidot, és összedol-
gozzuk a zsírkomponensekkel.
Kihülésik kevergetjük. Előfordul-
hat, hogy a használat során szétvá-
lik a vizes és az olajos fázis, ebben
az esetben egy meleg vízfürdőben
történő „összemelegítés” után ala-
posan rázzuk fel. Kánikulában
(25°C fok felett) nem szükséges ez.
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mint a napégés esetében. Megelőzhető, ha
még a napozás előtt beiktatunk egy alapos,
átfogó méregtelenítést, illetve a napozás idő-
szakában fokozottan ügyelünk a magas ORAC
értékű antioxidánsok bejuttatására a szerve-
zetbe (Supercritical Antioxidant, C Food
Komplex, Emóció, Vita Astin, Goji juice,
Homoktövis juice). Az allergia megelőzhető

béta-glükán szedésével és általános immun
normalizálással.
Apropó: méregtelenítés! Abban az esetben, ha
bármilyen méregtelenítési módszert végzünk,
tilos a napozás, mert pont a méregkiválasztás
miatt allergiás tüneteket produkálhatunk.

Hidrocisztóma

Tévesen a napallergiák csoportjába sorolják a
hidrocisztómát is, amely nem más, mint egy
hámeredetű jóindulatú daganat, amely soha
nem válhat rosszindulatúvá. Általában a
dekoltázsra jellemző, és nagy melegben jön
elő, apró feszes falú opálos folyadékkal telt
hólyagocskák formájában. Megjelenése visz-
kető és égő érzéssel jár. Sokszor tévesztik
össze a napallergiával és az ekcémával, ezáltal
félrekezelik, és még makacsabbak lesznek a
tünetek. Létrejöttének oka az, hogy a verejték-
mirigyek kivezető csöve a fokozott elszaruso-
dás miatt elzáródik, és a verejték nem tud kiü-
rülni a bőrfelszínre, ezért hólyagot képez, és
begyullad. Kialakulása megelőzhető, ha nor-
malizáljuk a hámképzést, és biztosítjuk a
bőrünk számára a megfelelő mikrohámlást.
Ennek a feltétele az egészséges, vitamindús,
élő ételekben gazdag étkezés, a megfelelő
mennyiségű és minőségű folyadékfogyasztás,
a természetes alapú, szintetikum és kőolajhul-
ladék-mentes kozmetikumok használata.
Alkalmazzunk hetente egyszer testradírt, ame-
lyet házilag is elkészíthetünk. Keverjünk össze
egy rész durva tengeri sót vagy barnacukrot egy
rész olíva- vagy szőlőmagolajjal. Ezzel masszí-
rozzuk át alaposan a testünket, majd öblítsük
le langyos vízzel. Kerüljük a nehezen szellőző,
testhez tapadó szintetikus anyagból készült
ruhadarabokat. Ne használjunk szintetikus
parfümöt.
A hidrocisztóma kezelése szintén hasonló,
mint a leégésnél és a napallergiánál leírtak,
viszont ebben az esetben meggyorsítja a gyó-
gyulást a kímélő bőrradírozás, illetve külön-
böző hámoldó növényi kivonatok használata
(papaya, ananász, alma), a tejsavós lemosás,
illetve az aludttejes pakolás. Amíg a hidro-

cisztóma nem múlik el, kerüljük a napot és az
erős izzadást kiváltó körülményeket. Kivételt
képez ez alól a szaunázás, amely kimondottan
hatékony a megelőzés és a gyógyítás tekinte-
tében is.

Rovarcsípések

A darazsak fullánkjában lévő vegyület hason-
ló összetételű, mint a kígyóméreg. Kis mennyi-
ségben gyógyszer, nagy mennyiségben viszont
durva allergiás reakciókat válthat ki, túlérzé-
kenység esetén akár halálos is lehet. Ezt a fajta
bőrtünetet akkor produkálják a darazsak, ami-
kor nem „bio” a szervezetük, és a saját „mérgü-
kön” kívül egyéb méreganyag kerül a testükbe,
ami a fullánkkal együtt a szervezetünkbe jut. Az
persze az immunrendszerünk egészségétől
függ, hogy mennyire visel meg bennünket egy
ilyen csípés. Elkerülhető a bőrtünet kialakulása,
ha a csípés után azonnal bedörzsöljük friss pet-
rezselyemmel, fokhagymával vagy teafaolajjal.
Ha már lángol, dagad és terjed, akkor vegyen be

3-4 óránként 1 kiskanál cormin port vagy 1-2
szem Manju coral kálciumot (ez a hagyományos
kálcium készítményeknél sokkal hatékonyabb
és tisztább). Kenegetheti friss aloé levéllel vagy
aloé géllel, borogathatja bőrnyugtató hatású
gyógynövények főzetével (kamilla, cickafark,
menta, kakukkfű, levendula, zsálya). Szedhet
béta-glükánt, hogy erősödjön az immunrend-
szere, és minél előbb kidolgozza a gyulladást.
Ráadásul a béta-glükán olajfalevéllel kombinál-
va a fertőzésektől is megvéd. A csípés helyére
ecetes-ruhás borogatás is alkalmazható, illetve
az ezüstkolloidos ecsetelés is enyhülést hoz. A
fenti praktikák pókcsípés esetén is hatásosak.
A teafaolaj, a levendulaolaj, a petrezselyem, az
ezüstkolloid a szúnyogcsípésekre is bátran
alkalmazható. Nagyon fontos, hogy a csípések
helyét lehetőleg ne vakarjuk el, mert felülfertő-
ződhetnek. A viszketést eukaliptusz vagy bors-
menta olajjal csillapíthatjuk. Végső esetben a
vietnámi balzsam is segíthet. Vakarózni szerető
kisgyermekeknél cseppentsük a fent említett
illóolajokat egy lélegző ragtapaszra és ragasszuk
le a csípés helyét, amíg enyhül a viszketés. Utá-
na viszont hagyjuk levegőzni a bőrt, és vegyük le
a tapaszt, hogy előbb gyógyuljon az apró
sebecske.
Pár szót ejtsünk a kullancsokról is. Erdőjáró
emberek azt tapasztalták, hogy amikor sok fok-
hagymát fogyasztanak vagy Bio goji juice-t isz-
nak, elkerülik őket a kullancsok.
A kullancs nagyon szereti bizonyos divatos par-
fümök szintetikus illatanyagát, úgyhogy erdő-
be lehetőleg ne használjunk parfümöt. Empiri-
kus tény, hogy sokkal gyakrabban megy bele
olyan emberekbe, akik rendszeresen szednek
szintetikus alapanyagú vérnyomás vagy szív-
gyógyszert. Valamint a túlsúlyos (zsíros)
embereket jobban kedveli. Felmerülhet a kér-
dés, hogy nem biztonságosabb-e a kullancsok
elleni védőoltás? Sajnos kullancsok elleni
védőoltás nincs, csak a fertőzött állatok által
terjesztett betegségek ellen hat, amelyeknek
beadása sokszor súlyosabb szövődményekkel
járhat, mint maga a kullancs csípés. A betegsé-
gek ellen ugyanis nem az oltások védenek,
hanem az immunrendszerünk. Sok esetben

Az illóolajok nagy része fotoaller-
gén, fényérzékenyítő, azaz UV-
sugárzás hatására vagy allergiát,
vagy égést, vagy maradandó máj-
foltokat okozhat. A citrusfélékre és
a fűszerolajokra ez kimondottan
jellemző.
A legfényérzékenyebb olajak, ame-
lyeket tilos akkor alkalmazni, ha
napra megyünk: bergamott, cit-
rom, narancs, zöldcitrom, grape-
fruit, citromkóró, kömény, angyal-
gyökér.
A garantáltan ártalmatlan illóola-
jok napozás esetén: levendula,
rózsafa, rózsa, kókusz, jázmin,
hársfavirág, menta, szantál, veti-
ver, verbéna.
Barnító, fényvédő hatású olajak:
henna, kurkuma, körömvirág, sár-
garépamag, paradicsommag, kó-
kusz, makadámdió, dió, sárgaba-
rackmag.
Napozás utáni nyugtatásra, hűsí-
tésre való illóolajok: cickafark,
levendula, kékciprus, mandarin,
kamilla, melissa vagyis mézfű
(vigyázat, nálunk citromfűnek hív-
ják, de az aromaterápia az ázsiai
citromfüvet nevezi így), teafa, men-
ta (mindegyik fajtája).
A napozószerbe az illóolajokból
sokkal kevesebbet tegyünk, mintha
egyéb kencét vagy kozmetikumot
készítenénk. Ügyeljünk arra, hogy
nagyon alaposan oszlassuk el a
bázisolajban vagy -krémben.

Kullancsriasztó-keverék:

Hozzávalók: 30 ml hordozó olaj
(pl. olíva, vagy mandula, vagy sző-
lőmag), 4 csepp bergamott (ha
napozni megyünk, ez kihagyható,
ugyanis fényérzékenyítő), 4 csepp
fenyő, 4 csepp teafa, 3 csepp euka-
liptusz, 2 csepp pacsuli, 1 csepp
borsmenta. Ezeket összekeverjük,
majd mielőtt kimegyünk a szabad-
ba, bekenjük magunkat, főleg a haj-
latokban. Ez az anyag a már belénk
fúródott kullancs eltávolítását is
megkönnyíti. De aki nem szeret
kotyvasztani, annak ajánljuk a szú-
nyog- és kullancsriasztó karkötő-
ket, amelynek hatóanyag- és illó-
olajtartalma távol tartja a kullan-
csokat és a szúnyogokat is.
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pont a védőoltások váltják ki a fertőzést,
miközben a beteg nem is találkozott soha kul-
lanccsal. Még egy adat: az encephalitiszt, ha
kullancs támad, 1:88.000-hez, ha ez elleni
védőoltás támad 1:15.000-hez az esély, hogy
megkapjuk.

Napszúrás

Napszúrás a fedetlen fejet érő közvetlen és erős
napsugárzástól alakul ki. Első jelei: vörös és
forró fej, hűvös bőr, fejfájás, nyugtalanság, szé-
dülés, émelygés, valamint hányással és eszmé-
letvesztéssel is járhat, sőt, súlyos esetben halál-
hoz is vezethet.
Különösen a gyermekek veszélyeztetettek,
mert a hajuk még alig nyújt védelmet és a fej-
bőrük is vékony. Ha egy kisgyerek sokáig
marad a napon, később láza magasra szökhet,
mindamellett feltűnően sápadt lesz. A hőguta
napszúrás nélkül is előfordul, akkor lép fel,
amikor hosszantartó meleg behatás miatt a
szervezet hőháztartása zavart szenved és hőfe-
lesleg jelentkezik. A hőgutát a vörös fejről, a
forró, száraz bőrről, élettelen arckifejezésről,
tántorgó járásról, megemelkedett pulzusról és
igen magas testhőmérsékletről (az érték elér-
heti a 43-44 °C-ot is) ismerhetjük fel. Az érin-
tett eszméletlen is lehet, kezelés nélkül ez is
akár halálhoz is vezethet.
A napszúrás leggyakoribb kiváltó okai: hosszú
napon töltött idő, túl meleg öltözet, jelentős
folyadékveszteség, mint például erős izzadás és
hasmenés során kevés folyadékfelvétel, forró
környezetben végzett fizikai erőfeszítés, a leve-
gő szokatlanul magas páratartalma vagy kis-
mértékű levegőcserélődés. Egyes gyógyszerek
(allergiaellenes szerek) növelhetik a hőfelesleg
miatti hőguta kialakulását.
Napszúrás esetén a magas hőmérséklet és a
sugárzás, mint fizikai ingerek hatására az agy-
hártyák steril gyulladása alakul ki. Ekkor kóro-
kozók (baktérium, vírus stb.) jelenléte nélkül,
fizikai (pl. ütés, nyomás, sugárzás, hő) vagy
kémiai hatások (pl. savas, lúgos anyagok, aller-
gia) következtében alakul ki gyulladás. Az agy-
hártyák gyulladása – ami szerencsére a nap-

szúrásos esetek többségében enyhe fokú – duz-
zadással, vizenyővel jár. A duzzadt agyhártyák
nyomják az agy különböző területeit, aminek
következtében kialakulnak a jellegzetes tüne-
tek. Mivel a napszúrás gyakran fokozott izza-
dással jár együtt, mindenképpen gondolni kell
a folyadék- és sóvesztésre is, ezért fontos, hogy
a beteg sok folyadékot igyon, elsötétített szobá-
ban feküdjön, és hideg vizes borogatást tegyen
a homlokára. Még hatásosabb, ha a szenvedő
alany gyulladásgátló hatású gyógynövényekből
készült hideg teát iszik (kamilla, cickafark,
menta, citromfű, aloé vera). Az agyi idegsejtek
védelmére és a gyógyulás idejének megrövidí-
tésére igyunk napi 30 ml Emóciót vagy 10 ml
Manjut tiszta vízben oldva. A legjobb, ha a
tünetek elől a jótékony, gyógyító alvásba mene-
külünk.

Szalmonella

Ellentmondásnak tűnik, hogy a XXI. század
elején – miközben nap, mint nap újabb felfede-
zéseket tesz az orvostudomány – nem tudunk
mit kezdeni a szalmonella baktériummal. Hiá-
ba tudunk róla mindent, mégis minden nyáron
sok áldozatot szed – elsősorban a gyerekek és
az idősek közül, mivel ők a legfogékonyabbak a
fertőzésre. Ennek az az oka, hogy ennek a
makacs bacilusnak kedvez a nedves és meleg
környezet, valamint a közétkeztetés, például a
táborokban. Ráadásul sok a magára hagyott
lurkó, aki ebéd után elfelejti visszatenni a hűtő-
be az ételt. A szalmonellafertőzés mindig állati
eredetű, ezért az emberi környezetben szinte
állandóan ott van, együtt élünk vele.
A fertőzés során elszaporodnak az ételben a
mikrobák, amelyek elsősorban az állatokból
kerülnek a környezetbe, illetve az állati termé-
kekkel (baromfifélék és minden, ami tojásos)
jutnak a konyhák feldolgozóasztalára. A fertő-
zésért a fő felelős, számos más ok mellett, az
élelmiszer, de emberről emberre is terjed a
betegség. Az ételféleségekbe azonban több
módon is bejuthatnak a bacilusok, más néven
mikrobák.
A szalmonella baktérium elsősorban a barom-

fihúson, a tojás külső, meszes héján és a belse-
jében érzi jól magát. (Sajnos a honi baromfiál-
lomány 95 százaléka fertőzött.) A kevés vizet
tartalmazó élelmiszerekben (száraz tészta,
tojáspor) is hosszú ideig képesek elélni a szal-
monella mikrobák. Ugyanakkor a főzést meg-
előző előkészítés során az asztalon heverő
nyers zöldségre szállhat vagy mászhat egy fer-
tőzött bogár, rákerülhet a ruhánkra is a baci-
lus, és a szalmonellával fertőzött mosogatószi-
vacs is „vivőanyag”.
Mivel a szalmonella szereti a minél melegebb,
és minél nedvesebb levegőt, ezért fő ellensége a
hűtőszekrény, no meg a kellő higiénés feltéte-
lek. A tévhittel ellentétben a hűtés hatására (5
Celsius fokig) nem pusztulnak el a baktériu-
mok, csupán kevésbé szaporodnak. A szalmo-
nella baktériummal fertőzött étel elfogyasztása
után hat-negyvennyolc órával, magas láz,
hidegrázás, hasi görcs, hányinger lép föl, ese-
tenként végtagfájdalom. S hogy ne szenvedhes-
sen a beteg az ágyában forgolódva, a szükség
gyakran az árnyékszékre küldi. Nem mindenki
betegszik meg azonban ugyannyi mikrobától.
Befolyásoló tényezők lehetnek: általános
egészségi állapot, életkor és a baktérium típu-
sa. Főleg a közétkeztetésben (vállalati étterem,
iskolai konyha, vendéglő) fordul elő a szalmo-
nella bacilusok megtelepedése. Nagyon fontos
tudni azonban, hogy a háztartásokat is épp oly
veszély fenyegeti a jobb higiénés körülmények
ellenére is. Gondoljon csak a nagy családi ban-
zájokra, ahol az elfoglalt háziasszony, azt se
tudja, kinek a kedvében járjon, miközben kint
felejti az ízletes koktél hozzávalóját, a tejszínt.

Megelőzés:

Lehetőleg még mielőtt a hűtőbe tennénk,
kezeljük eMC-vel a tojásokat. A nyers hús leve
soha ne csöpögjön le, mert így megfertőzheti az
alatta vagy mellette lévő élelmiszert, inkább
csomagoljuk be, és tartsuk az alsó polcon. A
rágós, véres steak hazája nem véletlenül a
hűvös Anglia. Kiváló lehetőséget teremtünk
tehát a mikrobáknak, ha nem sütjük át rende-
sen a húst. Ez a szabály a tojásra is vonatkozik.

A közepes tojás hét perc alatt fő „biztonságos-
ra”, a tükörtojást lehetőleg süssük meg mind-
két oldalán. Jó tudni, hogy a szalmonella nem
marad életképes a savas kémhatású ételfélesé-
gekben, vagyis a savanyított ételekben. Tartsuk
tisztán az edényeket, mert sokszor a baktériu-
mok nem a nyersanyaggal, hanem az edények-
kel kerülnek az ételbe. Minden étkezés és főzés
előtt minél melegebb vízsugárban mossunk
alaposan kezet. A nyers hús előkészítése után a
vágódeszkát, a kést, a húsdarálót azonnal
mosogassuk el, de akár ki is főzhetjük. Néhány
étel különös óvatosságot igényel (krémes süte-
mények, máglyarakás, madártej, majonézes
saláták, fagylalt stb). Próbáljunk nagy forgal-
mú üzletben vásárolni, hiszen ott gyorsabban
cserélődik az árukészlet, ezért nagyobb a való-
színűsége, hogy friss termékhez, nyersanyag-
hoz juthatunk. A nyers zöldséget és gyümölcsöt
mindig alaposan mossuk meg, és a hűtőben
célszerű az alsó fiókban, elkülönítve tartani.
A háziállatok lehetőleg ne menjenek a konyhá-
ba, ha mégis olykor-olykor belopódznak, az ne
főzés közben történjen. A mosogatót, a csöpög-
tetőt és a feldolgozóasztalt fertőtlenítsük le leg-
alább hetente egyszer. Persze ne feledkezzünk
meg a folyamatos tisztításról sem. A megma-
radt falatokat azonnal tegyük a hűtőszekrény-
be, és az újramelegítésnél föl kell forralni az
ételt.
Ha már megkaptuk a szalmonella-fertőzést,
akkor forduljunk orvoshoz. Siettethetjük a gyó-
gyulást, ha sok folyadékot fogyasztunk, erős
antioxidánsokkal és béta-glükánnal támogat-
juk a szervezetet. A fertőzés lefutása után fon-
tos, hogy megfelelő probiotikus anyagokkal
(Probiotic Colon, Emóció apiterápiás szimbio-
tikus készítmények) visszaállítsuk a bélflóra
egészségét, rendbe szedjük az enzimháztartá-
sunkat valamilyen jó minőségű enzimkapszu-
lával (Enzymix, Trópusi enzimkoktél), vagy
magas enzimtartalmú fermentált italokkal
(Emóció, Vitafree fermentált levek), és pótol-
juk a sok hányással és hasmenéssel elvesztett
tápanyagokat a szervezetből.

Antal Vali
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�.Ebben az évszakban milyen újdonságok várha-
tók a telekommunikációs készülékek pa lettáján?
� Több meglepetést tartogat a júniustól kapható,
legújabb Alcatel Idol 3 okostelefon. Talán a legegy-
szerűbb és mégis nagyon hasznos
tulajdonsága, hogy a kijelzője alkal-
mazkodik a használójához, emiatt
mindig jól vesszük kézbe, nem kell
forgatnunk, ezt nem tudjuk fordít-
va kiszedni a zsebünkből, mert
érzékeli az irányokat. A másik
fontos fejlesztés, hogy a kijelző
egy speciális eljárással készült, a
rétegek közötti visszatükröző-
dést elnyeli, ezért nagyon erős
napfényben is jól olvasható,
tehát jól látjuk, hogy éppen ki
hív bennünket, el tudjuk olvas-
ni a leveleinket. De fotózáskor
sem okoz gondot a fényerő,
akkor is élesen látható a tele-
fon kijelezője. Ráadásul ala-
csony fényerőn is jól funkcio-
nál, ezért nem merül le túl
gyorsan, mert kevés az ener-
gia felhasználása, hiszen a leg-
többet a kijelző fogyasztja. Valamint
tartalmaz fotózást elősegítő alkalmazást, ezzel alap
retusálásokat végezhetünk, szerkeszthetjük a képe-
inket. A telefon elől nagylátószögű selfizéshez kife-
jezetten alkalmas 8 MPXL-s, hátul pedig 13 MPXL-s
kamerával rendelkezik és villámgyors autófó-
kusszal pillanatok alatt tökéletes képeket
készít. A készülék összekapcsolható a tab-
lettel is, ezáltal meg tudjuk osztani a
két eszköz adatait egymással. Persze
a szokásos dolgok is megtalálhatóak
rajta, ilyen az office, a különböző
játékok stb., sőt letöltésre minden
nap friss alkalmazásokat ajánl fel. A
biztonságot pedig már nemcsak a PIN
kód, de a beépített retina scanner is biz-
tosítja. Ez amiatt célszerű, mert több fon-
tos személyes adatot is tárolhatunk rajta,
gondoljunk csak a banki utalásokra a telefo-
nunkról. A DJ-Mix funkció is újdonság, szabadon
vághatunk dalokat, a kedvenceink számainkból

összeállíthatunk zenei blokkokat, s mondjuk kerti
partiknál, nyaraláskor elég a telefont összekötni a
hangfalakkal, s már indulhat is a buli.
� Az Idol 3 dizájnja mennyire követi az előző Alcatel

típusokat?
� Továbbra is a piacon kapha tó
egyik legvékonyabb telefon. Most
megvásárolható az elegáns sötét-
szürke, majd később az ékszersze-
rű ezüst köntösben is elérhető lesz.
� Mire használható a szintén
idén nyáron piacra kerülő Alca-
tel okos óra?
� Megkönnyíti az életünket,
mert például ha foglalt a kezünk
biciklizés, motorozás, edzés vagy
főzés közben, ak kor, mivel a tele-
fonnal állandó összekötésben
van, így az órán is látjuk, hogy ki
keres bennünket. Fotózáskor
kioldóként is mű ködik, így távoli
képet is tu dunk készíteni vele.
Valamint csepp-és porálló, van
mozgásérzékelője, ezért méri a
szívhangot, vérnyomást, ezáltal
rögzíthetjük, hogy mikor meny -
nyit sétálunk, edzünk stb. Sőt az

alvásunkat is kielemezhetjük. Az orvosunknak is át
tudunk küldeni adatokat róla, de egy külön platfor-
mon mással is megoszthatjuk edzésünket, hátha
csatlakozni akarnak hozzánk.

� Gondoltok a gyerekekre is?
� Ősszel, az iskolakezdésre tablet ké -

szül a számukra. Mivel gyerekekről
van szó, speciális tokja lesz, de maga
a készülék is vastagabb, mint a fel-
nőtteknek gyártott típus, emiatt
nehezebben törik, sérül. Tartalmaz
szűrő funkciót is, hogy bármilyen
internetes tartalmat ne tudjon a gye-

rek elérni vele, így a szülők dönthetik
el, hogy milyen weboldalakat látogat-

hat meg csemetéjük. Középáras lesz,
hogy sok fiatalhoz eljuthasson, hiszen

segítheti a tanulásukat. Igazodva a korosz-
tály igényeihez vidám színekben lesz kapható.

Balogh Andrea

Praktikus megoldások
Egyre gyakrabban cserélünk

telefont, hiszen a legújabb

fejlesztések megkönnyítik

az életünket. Választásunkkor

általában az igényeinknek

megfelelő, s küllemében is tetszetős

készüléket vásárolunk. Nyáron

az időjárás kihívást jelent,

hiszen a vakító napsütés gátolja

a kijelző láthatóságát,

vagy az utazások miatt, például

nyaralásunk közben, különösen

fontos a biztonság, adataink

védelme, de a korszerű

GPS applikáció is hasznos,

ezért érdemes a széles kínálatban

célirányosan tájékozódnunk.

Ebben volt segítségünkre

Parádi Attila, az ALCATEL onetouch

magyarországi igazgatója, a Telenor

global key account managere.
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Sokan gondolkodnak azon,

hogy mivel is lehetne

kiegészíteni a jövedelmüket,

vagy netán szeretnének

egy olyan saját vállalkozást,

ahol nemcsak önmaguk

főnökei, de kibontakozhatnak,

hiszen a kreativitásuknak

csak az ésszerűség szabhat

határt. De akik csak

egy vidéki, természet közeli

nyaralásra, vagy saját

nyaralóra vágynak,

remélem azoknak is hasznos

tanácsokkal szolgálhatunk.



Egy óvónő, Bognárné, Erika, pár éve eldöntötte,
hogy megvalósítja egyik álmát, szakmát vált, hiszen
vonzotta a falusi turizmus. Ötleteivel egy egész füze-
tet teleírva próbálta meggyőzni először még kétkedő
párját.
A szomszédságukban az idős bácsi halála után a
hosszú ideig üresen álló portát megvásárolták,
hiszen a közelükben egy karbantartott ingatlanon
könnyebb volt belevágniuk a kalandba, ráadásul a
Velencei- tó környéke népszerű turisztikai hely. Eri-
ka lelkesedése átragadt férjére is, így mindenben
számíthatott rá. A felújítás nehézségeit így egysze-
rűbb volt túlélniük. Sőt az addig saját bevallása sze-
rint az internethez „analfabéta” házigazdánk, az
első laptopját is párjától kapta, azzal a nyomatékos
kéréssel, hogy a lehető leghamarabb tanulja meg a
használatát, hiszen a vendégházuk népszerűsítése
az ő feladata lesz.
Ma már nemcsak profin kezeli a közösségi portá-
lokat, de a fordító programoknak is hasznát veszi,
hiszen több külföldi vendég megfordul náluk.
Még csak tavaly májusban nyitottak, de volt már
Lengyelországból, Szlovákiából, Ausztriából,
Németországból, Oroszországból, Svájcból is ven-
dégük. Emellett Erika feladata nemcsak a ház
menedzselése, de a napi teendők, mint például a
takarítás és a finom házi reggeli elkészítése is. Sőt
szabadidős programokat is biztosítanak a náluk
megszállóknak.
A házban és a hatalmas kertben lehet főzőcskézni,
a termetes diófák árnyékban iszogatni, beszélget-
ni, társasozni, vagy a gondozott füvön napfürdőz-
ni, pingpongozni, jógázni, edzeni. Esetleg kerék-
pártúrára is mehetnek a tó körül a vendégek, utá-
na akár megfürödhetnek nemcsak a házban, de a
kerti kádban is. Akinek kedve tartja, az a relaxáci-
ót zárhatja egy masszírozó wellness sétával a tobo-
zokból, kövekből, fakérgekből álló Kneipp-úton.
Mivel a közel száz éves ház felújítása, berendezése
során ügyeltek a részletekre, így egy barátságos,
kényelmes, s egyben korhű épület fogadja bent is a
látogatókat. Városban élők számára már a csend is
megkapó. Erika mindig is gyűjtötte a szép, régi dol-
gokat, így nem volt nehéz az enteriőrök kialakítása.
A függönyöket, párnákat ő varrta, az étkező tulipá-
nos székeire a férje talált rá. De az ismerőseik is, lát-
va a Porta életre kelését, ma is ajándékoznak tár-
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gyakat nekik. Vendégeik, ha kedvük tartja, a kuko-
rica kobzótól a kenderfonóig sok mára már elfele-
dett eszközzel ismerkedhetnek meg. Nem csoda,
hogy mi is ámulva jártuk körbe a Portát. Gondolva
a családokra, az udvaron a gyermekjátszótér mellett
még a vidéki életre jellemző kisállattartással is talál-
kozhatunk. A csemeték (de akár a felnőttek is) meg-
etethetik a tyúkokat.
A vendégház nem véletlenül kapta a Tulipános Porta
nevet, hiszen itt nemcsak a kertben nyílnak ezek a
növények, de a kerítésen, az épületen, a bútorokon és
a textileken is ez a motívum köszön vissza. A tulipán
jelentése sokrétű, közismert népi díszítőelem, vala-
mint a tavasz, az újrakezdés virága, s egyben a lágyság,
a befogadás, a nőiesség szimbóluma. Így Erika számá-
ra egyértelmű volt, hogy a tulipán szó ideális névvá-
lasztás egy falusi turizmusra vállalkozó szálláshely
számára. A finom, apró részletekre is ügyelő női kéz
nyomait mindenütt felfedezhetjük. Horgolt asztalterí-
tő borítja a hálószobában a kör alakú dohányzóasztalt,
sőt a szekrény belsejében is a polcokra csipke került,
de még a WC-papír is selyem masnit kapott. A Tuli-
pános Porta látogatóit egész évben figyelmes kiszolgá-
lás, nyugalom, felejthetetlen élmények várják.

Balogh Andrea
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Kikapcsolódni szeretne? Nyugalomra vágyik?
Akkor Önnek érdemes ellátogatnia a Tulipános Portára,

hiszen itt idilli környezetben pihenhet, szórakozhat.

2485 Dinnyés, Rákóczi F. u. 9.
Tel.: +36/30 9765 234
E-mail: tulipanosporta@gmail.com
Web: www.tulipanosporta.hu
Facebook: Tulipanos Porta és Vendégház

Az alábbi 3 kérdésünkre helyesen válaszoló egy szerencsés olvasónk a Tulipános Porta impozáns
ajándékcsomagját nyeri. Számára a nyeremény átvételének módjáról és időpontjáról 2015. szeptember
elején e-mail-ben értesítést küldünk.
Az ajándékcsomag tartalma: Velencei-tavi borok (Csóbor Pincészettől: Nadapi Zengő, amely a Noé-Hegyi
Szent István Borlovagrend Zászlós bora, valamint az L. Simon Pincészet Vörös gém itala, a Vinalies
Internationales párizsi borverseny ezüstérmes bora), Agárdi Pálinka a DESTILLATA 2015 Eisenstadt
szerint Európa legjobb pálinkafőzdéjéből és a Fenyvesi Méhészetből egy üveg finom méz (Dinnyés), vala-
mint családi Várpark belépő (Dinnyés).
A megfejtéseket a DélUtán magazin e-mail címére kérjük: delutan@delutan.com

1. kérdés: Hol található a Tulipános Porta?
2. kérdés: Milyen stílusú a vendégház berendezése?
3. kérdés: Milyen szabadidős programokra van itt lehetőség?



Dr. Babulka Péter – Dr. Boros Szilvia:
Gyógynövények és alternatív terápiák a mozgásszervi betegségek kezelésében

Napjainkban a mozgásszervi betegségek előfordulási gyakorisága meglehetősen magas, a
panaszok nemcsak az idősebb, hanem az egyre fiatalabb korosztályt is érintik. Az akadé-
mikus orvoslás eszköztárában e betegségek kezelésében a hosszabb ideig tartó és számos
nem kívánt mellékhatást előidéző gyógyszeres terápiák, illetve fizioterápiás kezelések áll-
nak előtérben, így joggal vetődik fel a kérdés, hogy melyek azok a komplementer eljárások,
melyek segítségével úgy lehet enyhíteni a mozgásszervi betegségeket kísérő gyulladásos
folyamatokon, fájdalmakon, mozgásbeszűküléseken, hangulati és alvászavarokon, hogy
egyben a tartós gyógyszerfogyasztás okozta nem kívánt hatásokat is mérsékelni lehessen. E
kiadvány több száz cikk és hivatkozás összefoglalása alapján valódi kézikönyve lehet az
egészségügyben (reumatológiai osztályokon, szakrendelőkben) dolgozó orvosoknak, szak-
asszisztenseknek és szakápolóknak egyaránt, valamint hasznos segítséget nyújthat a bete-
gek kérdéseinek megválaszolásában is.

Dr. Hídvégi Edit – Dr. Bártfai Zoltán (szerk.):
Tüdőgyógyászat tankönyv szakápolóknak és szakasszisztenseknek

A betegek ellátásában fontos szerepük van az egészségügyi szakdolgozóknak. Nekik is
ismerniük kell a betegségeket, a diagnosztikai és a kezelési lehetőségeket. Ezek megtanu-
lásához nyújt segítséget ez a könyv. Az egyes fejezetek megírására nagy elméleti és gyakor-
lati felkészültséggel rendelkező szakemberek (orvosok, szakápolók és dietetikusok) vállal-
koztak. A tömören, de jól érthetően megfogalmazott anyagot remélhetőleg hasznosnak
találják majd a pulmonológiai osztályokon, szakrendelőkben és tüdőgondozóban dolgozó
szakápolók, szakasszisztensek, de más a témában érintettek is, hiszen a könyv tömör, rövi-
den összefoglalja a populációt érintő csaknem 21 kórképpel kapcsolatos tudnivalókat.
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Válassza nyaralása helyszínéül Zala-
karost, ahol színes programlehetőség
várja a család minden tagját! Szállo-
dánk közelében lévő Gyógy- és Él -
ményfürdő a számtalan medencéjével
és gyermekvilágával, valamint a vá -
rosban és környékén található progra-
mok ga rantálják a szórakozást.
Szállásául válassza a fürdő közelé-
ben található, családias hangulatú,
igényes AquaTherm Hotelt, ahol ké -
nyelmes szobákkal, mi nőségi szol-
gáltatásokkal kényeztetjük az erre
vágyó vendégeket!
Szoba foglalható reggelivel, wellness
használattal már 5.900.-Ft/fő/éj-től.

AquaTherm Hotel������plus
H-8749, Zalakaros, Üdülő sor 6.
Tel.: +36/93 541 910
sales@aquathermhotel.hu
www.aquathermhotel.hu
facebook.com/aquathermhotel





Az Európa Kávéházat az elegáns külső
és a barátságos atmoszféra teszi köz-
kedveltté idősek, fiatalok, üzletembe-
rek, valamint a Vígszínház szomszéd-
sága miatt a Művészek körében is.
Széles sütemény- és tortaválasztéka
mellett, melyben a tradicionális re -
cep tek és a kor trendjének megfelelő
könnyű édességek is megtalálhatóak,
kávékülönlegességek és bőséges tea-
választék biztosítják a színvonalas
kínálatot.

Európa Kávéház és Cukrászda

1055 Budapest, Szent István krt. 7–9.
Tel./fax: +36 (1) 312 2362
www.europakavehaz.hu
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G. Szabó Klára: Tej-, cukor- és lisztmentes
ételek recepteskönyve
Gyakorlati tanácsok kezdő paleósoknak

„Vajon gondolt már arra, hogy a gyomorégését vagy az
ebéd utáni álmosságát csupán a táplálkozása megváltoz-
tatásával megszüntetheti? Vagy csak szeretné a betegsé-
geket elkerülni, netán gyógyszerek nélkül leélni az életét?
Vagy fogyni szeretne visszahízás és koplalás nélkül? Eset-
leg észrevette, hogy allergiás a lisztre, a tejre, rossz hatás-
sal van Önre a cukor? Persze nem lehet minden, a szerve-
zetünkre káros hatást kivédeni, de legalább a paleó táplál-
kozással valamennyit segíthetünk magunkon.”
A szerző több mint 30 éve él Olaszországban, családtagjai
és önmaga is évek óta tej-, cukor- és lisztmentes táplálko-
zást követ. Hitelesen és érthető módon segíti könyvével
azokat, akik rettegnek az életmódváltástól, nem hiszik el,
hogy nekik is sikerülhet megszabadulni az ételek okozta
bajoktól, elhízástól és annak minden súlyos következmé-
nyétől.
Ajánljuk e könyvet azoknak, akik szeretnék valahol elkez-
deni a paleó diétára való áttérést, de nem tudják, ponto-
san mit kell beszerezni hozzá, hogyan kell élvezetessé ten-
ni, és miként kell a régi berögződéseket levetkőzni. A gya-
korlati tanácsok mellett számos ételreceptet és színes étel-
fotót is találhat e könyvben.

www.springmed.hu
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