
 

 

Új helyszínen, a Tokaj Fesztiválkatlanban tartották meg az 
idei Szüreti Napokat. A város legnagyobb múltú rendezvé-
nyére ebben az évben is sokan voltak kíváncsiak, a három 
nap alatt mintegy tízezer vendég fordult meg a kiadott kar-
szalagok alapján. De rekordot döntött a kóstolópoharak ér-
tékesítése is, soha annyi pohár nem talált gazdára, mint ezen 
a hétvégén. 
 
A Szüreti Napok idén is neves fellépőket hoztak a városba. Az 
ingyenes koncerteken fellépett a Kowalsky meg a Vega, a 
Hoolignas, a Baltán Fanatik és a nyári sikeres előadása után újra 
a tokaji színpadon zenélt Csík János, akit ezúttal másik formáci-
ója, a Mezzo kísért. De napközben is számos produkció előadá-
sán szórakozhatott a közönség.  
 
A ’katlanba az érvényben lévő szabályok szerint csak védettségi 
igazolvánnyal lehetett belépni, a szokásos sétáló utcán található 
vásári forgatag pedig a rendezvényhelyszín parkolójában kapott 
helyett.  
 
A hagyományos felvonulás is Kossuth térről indult idén, hiszen 
az eredeti útvonalon a folyamatban lévő hídfelújítás miatt lehe-
tetlen lett volna megtartani.  
 
Tokaj-Hegyalját természeti szépsége és az ehhez társuló, folya-
matban lévő fejlesztések az ország turisztikai célpontjává és 
központjává tehetik – ezt már a Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter mondta a felvonulást követő ceremónián. 
Gulyás Gergely a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok megnyitóján 
arról beszélt, a térség egyedülálló szépsége sokáig nem járt 

együtt hasonló fejlesztésekkel, ez most azonban megváltozott, 
néhány év múlva Tokaj-Hegyalja a turizmus szempontjából a 
Balaton-felvidékhez hasonló fontos turisztikai célponttá válhat. 
Az 1932 óta megrendezett szüreti napokról elmondta, ezek a 
hagyományok éltetik a közösségeket, Tokajról pedig tudni lehet, 
hogy a dűlőiről származó nedűket a világon nagyon sok helyen 
azonosítják a magyar borral. 
 
Koncz Zsófia, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról 
számolt be, hogy Tokaj és környékének kormányzati fejlesztési 
programja eredményeként Nyíregyházától Szerencsig lehet majd 
kerékpározni, megújul a tokaji városközpont, és egy négy évsza-
kos libegőt is kialakítanak majd a városban. 
 
Tokaj-Hegyalja reneszánsza, megújulása elkezdődött, fejlődnek 
a borvidék borászatai, létrejött a Tokaj-Hegyalja Egyetem, vala-
mint elindultak a Tokaj-Zemplén fejlesztési program első elemei 
is - sorolta Hörcsik Richárd, a Fidesz országgyűlési képviselője. 
A hagyományoknak megfelelően az eseményen a borvidék hu-
szonhét településének vezetői jelképesen összeöntötték az álta-
luk hozott egy kosár szőlőt, amiből jövő év tavaszára elkészül a 
"polgármesterek bora". 
 
A központi helyszín mellett sok külsős borászat vagy vendéglá-
tóhely csatlakozott a három napos programsorozathoz, így vol-
tak koncertek és előadások többek között a Paulay Borházban, a 
Hímesudvarban, a Rákóczi pincében, a Kávépörkölő Manufak-
túrában illetve a Tokaji Múzeumban is.  
 

fotóösszeállítás a következő oldalon: 





Wáberer György, Tokaj-Zemplén Tér-
ség fejlesztéséért felelős kormánybiztos, 
a közútfelújítási program által érintett 
régió országgyűlési képviselői és a tele-
pülések polgármesterei jelenlétében 
megkezdődött az utóbbi évek egyik 
legjelentősebb hazai burkolatfelújítási 
programja: a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. a kormányprogram 52 milliárd 
forintos keretéből a térség 284,4 kilo-
méter fő- és mellékútján végeztet teljes 
körű felújítási munkákat és építtet köz-
lekedésbiztonságot növelő műtárgya-
kat. A gépek és a szakemberek felvo-
nultak a program első ütemében a 37-
es főút Sátoraljaújhely kivezető szaka-
szán és megkezdték a munkát. 
 
Wáberer György az esemény alkalmából 
rámutatott arra, hogy a Tokaj-Zemplén 
régió jövője a jól átgondolt és hatékonyan 
működtetett idegenforgalomban, az ahhoz 
kapcsolódó vendéglátásban, a borászaton 
nyugvó gasztronómiában van. A fejleszté-
sek eredményeként javulnak az életfelté-
telek, az új munkahelyeknek köszönhető-
en megállítható az elvándorlás és a térség 
a Balaton és Budapest után Magyarország 
harmadik legfontosabb turisztikai célpont-
jává válik. 
 
Ezeknek a céloknak a valóra váltásához 
meg kell teremteni a hiányzó feltételeket 
– hangsúlyozta a kormánybiztos kijelent-
ve, hogy azok között is kulcsfontosságú a 
térség megközelíthetőségének javítása, az 
úthálózat rendbetétele. Bár a térségben az 
elmúlt évtizedben is több mint 300 kilo-
méter hosszban történt útjavítás, a köz-
utaknak az egész régióra kiterjedő komp-
lex rekonstrukciója nem halasztható to-
vább. A ma kezdődő és három évig tartó 
munkálatok a régió fejlesztésére rendelke-
zésre álló összeg több mint harmadát fe-
dik le. Az úthálózat minőségének javítása 

érezhető mértékben fogja javítani a közle-
kedés biztonságát és komfortját, miköz-
ben csökkentik a régió elérséhez szüksé-
ges menetidőt. 
 
Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese a 
munkálatokat ismertetve elmondta: „Idén 
rekordszámú, több mint 1250 kilométer-
nyi, főleg mellékúton indulhattak el teljes 
körű felújítási munkák. A folyamatosan, 
ütemezetten haladó felújítási programo-
kon belül is kiemelkedik a Tokaj -
Zemplén Térség Fejlesztési Programjának 
52 milliárd forint értékű csomagja, mely a 
következő három évben biztosít forrást a 
térség infrastrukturális beruházásaihoz. 
Olyan átfogó és nagyszabású munkálatok-
ról beszélhetünk, amelynek köszönhetően 
a környék úthálózata mondhatni szó sze-

rint új alapokra helyeződik. A beruházá-
sok megvalósításával a közlekedésbizton-
ság és az utazási komfort területén is érez-
hető változásokat tapasztalhatnak majd a 
közlekedők. A biztonságosabb és jobb 
minőségű utakon pedig a térség turisztikai 
vonzereje is növekedni fog, ami az itt 
élőknek, a vállalkozásoknak is új perspek-
tívákat nyithat. Fontos kihangsúlyozni, 
hogy ezekkel az útfelújításokkal és fej-
lesztésekkel a térség és a megyei többi 
útja is a nyertesek közé sorolható majd, 
hiszen a felszabaduló üzemeltetési forrá-
sokat és kapacitásokat más szakaszokon 
hasznosíthatjuk. Ugyanakkor azt is ki kell 
emelni, hogy mint minden meglévő utat 
érintő felújításnál, a programban szereplő 
szakaszoknál is időszakos korlátozásokra 
kell számítani a munkák idején az arra 
közlekedőknek, ezért a kivitelezők és 
munkálatokban részt vevők nevében is az 
autósok türelmét és megértését kérjük.” 
 
A program fő elemei között szerepel a 37-
es út Sátoraljaújhely-Szerencs közötti, 
illetve a 39-es út Mezőzombor-Abaújkér 
közötti szakasza, valamint a térség szá-
mos mellékútjának teljes körű felújítása 
is. 
 
A felújításra kerülő szakaszokról elmond-
ható, hogy azok teljes felületén a meglévő 
burkolat kopórétegét marással eltávolítja a 
kivitelező, a helyén pedig egy-egy új kötő
- és kopóréteg épül. Ezen kívül nemcsak 
az utak, hanem azok környezete is meg-
újul, ugyanis a szükséges padkarendezési 
munkákat is elvégzik a szakemberek, 
amelyek a megfelelő vízelvezetésben és a 
hosszú távú üzemeltetés is fontos szerepet 
játszanak. A kivitelezők továbbá rendezik 
a felújításra kerülő szakaszoknál az út-
csatlakozásokat, belterületi szakaszokon 
pedig a szegélyeket is. 

ELINDULT AZ 52 MILLIÁRD FORINTOS KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROGRAM 

Fő és mellékutak újulnak meg három év alatt 

Wáberer György, Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Sátoraljaúj-
hely határában tartott sajtótájékoztatón. fotók: Erdős József 

Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese  



SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK 
 

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte az önkormányzat 
nevében Tihanyi Józsefnét Posta György polgármester és Péterné Fe-
rencz Zsuzsanna jegyző, akinek a miniszterelnök köszöntő  oklevele mel-
lett átadták a város ajándékait is. 
Éva néni ugyan Nyíregyházán született, de hetven éve él Tokajban, ahová 
1951-ben kötött házassága -amiből két fiúgyermek született- hozta. Számvite-
li főiskolát végzett, elsőként Miskolcon kezdett dolgozni, de 1954-ben Tokaj-
ban kapott munkahelyet. Először a kőbányában, aztán a Tanács pénzügyi osz-
tályán dolgozott, ahonnan közel 30 év után ment nyugdíjba. 
Mindig szorgos, mozgékony, a családját szerető és segítő feleségként, anya-
ként, nagymamaként ismertük, kedvessége és mosolygós barátságos termé-
szete sok ember szeretetét váltotta ki. Menyeit, unokáit és három lány déduno-
káját teljes szívéből imádja, boldog családi fészket tudhat maga mögött. 
További jó egészséget kívánunk neki szeretettel még sok-sok éven át. Isten 
éltesse Éva nénit!               fotó: EJ 

A hatalom által az ötvenes években ösz-
szetört helyett új harang lakhat az orto-
dox templom tornyában a jövőben, a 
magyar–orosz barátság jóvoltából. 
 
A szeptember utolsó hétvégéjén különleges 
eseménynek adott otthont Tokaj: a Szent 
Miklós ortodox templom új haranggal gaz-
dagodott egy nem mindennapi összefogás 
eredményeképpen. Két katonai hagyo-
mányőrző egylet, a Magyar Huszár és Ka-
tonai Hagyományőrző Szövetség és a Spa-
nyol Királyság Kozákjainak Szövetsége a 
Budapesti Orosz Kulturális Központtal 
karöltve készíttette el, és adta át az új ha-
rangot az egyházközségnek. 
 
2013-ban kezdődött 
De hogy kerültek az oroszok Tokajba? És 
miért éppen az egykor Spanyolországban 
szolgáló kozákok utódai jöttek az ajándék-
kal? Nagy Géza szervezőtől megtudtuk, 
hogy a történet már 2013-ban elkezdődött, 
amikor a szövetségük védnöksége alatt 
elindult a Szent Miklós Napi Magyar–
Orosz Barátság Napok története. A magyar 
huszárság és az orosz kozákság, és ezáltal a 
magyar és az orosz nép barátságának kivé-
teles eredményeit hozó „népi diplomáciai 
kezdeményezés” ötletgazdái és szervezői 
Nagy Mónika és ő maga voltak. 
 
Megkeresték Székely Tibort, a Magyar 
Huszár és Katonai Hagyományőrző Szö-
vetség elnökét, aki felkarolta a kezdemé-
nyezést, amelynek első akciója egy 
„Magyar–Orosz Barátság Emléktábla” 
elhelyezése volt a Tokaji Múzeum udvarán. 
 
Az emléktábla felavatásának apropóját a 
Nagy Mónika által felkutatott Tokaji Orosz 
Borvásárló Bizottság (1733–1798) megla-
pításának 280. évfordulója adta. Ugyanis 
ennek nyomában bontakozott ki az a nagy-
szabású történet, amely a kétnyelvű felira-
ton is olvashatóan: II. Rákóczi Ferenc és 
Nagy Péter orosz cár barátságának, a tokaji 
bor ennek köszönhető oroszországi diadal-
útjának és a szabadságharc bukását követő-
en, az emigráns kurucok által létrehozott 
cári huszárezredeknek és dél-oroszországi 
szőlőültetvényeknek állít emléket. 
 

Az 50-es években törték össze 
2014-ben, a második alkalommal megren-
dezett Szent Miklós Napi Magyar–Orosz 
Barátság Nap keretében cipelték a magyar 
huszárok az ortodox templomba azt az 
1790-ben öntött harangot, amelyet az ötve-
nes években a tokaji templom erőszakos 
bezárásakor törtek össze a szocializmus 
építésének hevében. Ennek a huszáros 
„csínynek” az volt a célja, hogy előmozdít-
sák a Tokaji Orosz Borvásárló Bizottság 
közreműködésével felépített templom visz-
szaszolgáltatásának ügyét, és szimbolikus 
elégtételt adjanak a kommunizmus éveiben 
megbecstelenített Szent Miklós-harangnak. 
 
Ez a gesztus indította el azt a folyamatot, 
amely a hétvégi fejleményekhez vezetett. A 
magyar kormány 2017-ben megvásárolta a 
várostól a templomot, és ünnepélyes kere-
tek között visszaadta az ortodox egyház-
nak, most pedig az összetört harangot is 
méltó módon pótolták. 
 
Szegedi Szabolcs, a megajándékozott 
templom diakónusa elmondta, hogy már 
kilenc évre tekint vissza az együttműködés 
a huszár, katonai hagyományőrzőkkel, akik 
a kozákokkal együtt eljöttek Tokajba, és a 

közös hitükről tanúságot tettek Szent Mik-
lós emléknapján. Ez oda vezetett később, 
hogy a várost a magyar–orosz barátság 
városává, december hatodikát pedig emlék-
nappá nyilvánította a közgyűlés. Attól 
kezdve rendszeres lett a magas szintű dip-
lomáciai együttműködés is, az orosz dele-
gációk rendre képviselik Oroszországot 
ezeken az alkalmakon. Érdekesség, hogy 
most éppen orosz e-migráns kozákok jöt-
tek, akik a spanyol királyi testőrség tagjai. 
Jelmondatuk, hogy „hittel és vitézséggel 
küzdeni a hazáért és Istenért”. A közös hit 
kapcsolja őket is hozzánk. 
 
Jelképesen és a gyakorlatban is 
Úgy döntöttek, hogy a kommunisták által 
elnémított harangot – azzal indokolták, 
hogy az ne hívhassa imára az embereket – 
jelképesen és a gyakorlatban is újra életre 
hívják. Múlt szombattól tehát újra szól a 
harang, újra imára hívja az embereket. 
 
A harangot Oroszországban öntötték, két 
oldalán a magyar és az orosz címer látható, 
a felirata pedig: „Az orosz kozákok és a 
magyar huszárok ajándéka.” 

ÉM 
fotó: Erdős József 

ÚJRA IMÁRA HÍV A HARANG TOKAJBAN 
Kozák és magyar adomány érkezett 



Tokaj Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a szociálisan rászoru-
ló személyek részére térítésmentes barnakőszén kerül szétosztásra. 
 
A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az erre a célra rendszeresí-
tett formanyomtatványon kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz. A formanyom-
tatvány beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a www.tokaj.hu 
honlapról. A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket az erre a célra 
rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz. A 
formanyomtatvány beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a 
www.tokaj.hu honlapról. 
 
A kérelmek benyújtási határideje: 2021. november 15. 
 
A határidő elmulasztása jogvesztő, tehát az ezt követően benyújtott kérelmeket az Ön-
kormányzat Képviselő-testületének már nem áll módjában elbírálni. 
 
A támogatás mértéke kérelmezőnként 2 q barnakőszénnél kevesebb nem lehet, továbbá 
egy háztartás számára maximálisan 10 q barnakőszén kerülhet kiosztásra. Az azonos la-
kóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támoga-
tás. 
 
Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatá-
sáról szóló 11/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete alapján: 
Térítésmentesen szociális célú tüzelőanyagra jogosult az alábbi feltételek egyidejű fenn-
állása estén az a kérelmező, aki: 
 
a) a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben megha-
tározottak szerint határidőben benyújtja a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatalhoz. 
 
b)   akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja a 
kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járu-
lékkal csökkentett összegét (111.321 Ft), egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén a 
kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járu-
lékkal csökkentett összegének 130%-át (144.717 Ft) , és a háztartás tagjai egyikének 
sincs vagyona és 
 
c) vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik 
 
Fentiek alapján kérem a szociálisan rászoruló lakosságot, hogy a barnakőszén iránti ké-
relmüket határidőben (2021. november 15.) az Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani 
szíveskedjenek. 
 
Tokaj, 2021.október 12. 
 

Posta György 
sk. polgármester 

HIRDETMÉNY SZOCIÁLIS CÉLÚ  
TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉRŐL 



ÚJRA INDULTAK A SZŰRŐBUSZOK 

Az országot járó egészségfejlesztési 
vizsgálóbuszokon alapvetően a szerve-
zett népegészségügyi célú szűrővizsgá-
latokat teszik elérhetővé a szűrőköz-
pontoktól távol eső településeken élő 
lakosság számára az egészség-
egyenlőtlenség csökkentése érdekében 
is. 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a 
Gottsegen György Országos Kardiológiai 
Intézet által közösen hatvankét települést 
érintő országos szűrőbusz programot indí-
tott 2019-ben. 
A szűrés megelőző (prevenciós) tevé-
kenység; a gyanút vetheti fel, ennél fogva 
nem azonos a kórismézéssel és a kezelés-
sel. A vizsgálóbuszok alapvető használa-
tának célja tehát, hogy egyrészt népszerű-
sítse a népegészségügyi szűrővizsgálato-
kat, másfelől, hogy a kiszűrt lakosok 
szakszerű iránymutatást kapjanak minda-
zon további lehetőségekről, amelyeket 
már az egészségügyi ellátórendszeren 
belül vehetnek igénybe. 
 „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” 
című kezdeményezés az egészségmegőr-
zést és a megelőzést támogatja a felzár-
kózó településeken. Szeptember 30-án 
Taktabáj lakossága vehette igénybe a 
program szolgáltatásait.  
A szűrőbuszokkal az általános állapotfel-
mérés keretében többek között testtömeg-
analízist, vérnyomás-, vércukor- és ko-
leszterinszint-mérést, EKG- és nőgyógyá-
szati vizsgálatokat, szükség esetén pedig 
kardiológiai szakorvosi konzíliumot is 

biztosítottak, továbbá egyéni prevenciós 
és életmód tanácsadást  is kaptak az ér-
deklődők.  
A tokaji EFI munkatársai is csatlakoz-
tak az eseményhez,  munkájukkal segí-
tették a szűrőbuszok tevékenységét, 
valamint a gyerekeknek gerinc és lúd-
talp tornát tartottak az iskola tornater-
mében. 
(1. busz: vércukor- és koleszterin-szint 
meghatározás, vérnyomás mérés, InBody 

testösszetétel mérés, EKG vizsgálat, bo-
ka- karindex meghatározása, csontsűrűség 
mérés, prosztata specifikus antigén vizs-
gálat vérből, légzésfunkciós vizsgálat. 
2. busz: nőgyógyászati vizsgálat, szájüre-
gi szűrés, csak taktabáji lakosoknak vas-
tagbél szűréshez páciens egységcsomag 
az arra jogosultaknak 
3. busz: kardiológiai vizsgálatok, stroke 
vizsgálat felmérés, nyaki ér ultrahang és 
neurológiai vizsgálat) 

Hagyományos köreteink felülmúlására és egészségünk 
védelme érdekében iktassunk be olykor-olykor zöldséges 
köretet a különböző húsok mellé. egy roppant egyszerű, de 
mégis nagyon ízletes és akár télen is alkalmazható tepsis 
zöldségköretet! 
 

     4 fej cékla, 

     2 fej lila hagyma, 

     5-6 gerezd fokhagyma, 

     1 db kaliforniai vagy kápia paprika, 

     2-3 darab édesburgonya, 

    só, bors, kakukkfű, oregánó, 
majoranna, 

     olívaolaj, balzsamecet 
 
Kevés olívaolajon helyezzük el a zöldsé-
geket egy tepsiben: nagyobb szeletekre, 
darabokra vágott, megmosott (de nem 
meghámozott) céklát, megpucolt édesbur-
gonyát, darabolt lila hagymát, paprikát, 
fokhagymát és bármilyen más zöldséget, 
amit kedvelünk. 
 
Megszórjuk bőségesen fűszerekkel, pár 
csepp olívaolajjal gazdagítjuk és alufólia 

alatt 180-200 fokon sütjük 30-60 percig. 
 
Amikor már megpuhultak a zöldségek, meglocsoljuk bal-
zsamecettel és fólia nélkül pirítjuk még egy kevés ideig, 
kb. 5-10 percig.  
Ennyi idő alatt elillan az ecet szúrós szaga és a köret íze is 
nagyon pikánssá, izgalmassá válik. 

TEPSIS CÉKLA KÖRET  



A nők körében a vezető daganatos 
megbetegedés az emlőrák. A meg-
előzésében fontos szerepet játsza-
nak a szűrővizsgálatok, melynek 
első és elengedhetetlen lépése az 
önvizsgálat. A további vizsgáló 
módszerek közé tartozik az emlő-
ultrahang és a mammográfia is. 
 
Az emlők lágyrészének röntgenvizs-
gálata (mammográfia) - kiegészítve 
az emlők fizikális vizsgálatával - ké-
pes kimutatni akár 5 mm átmérőjű 

korai rákot is. Az emlőről készülhet 
úgynevezett natív felvétel, melynek 
nagy a felbontóképessége. A felvéte-
len jól elkülöníthető a zsírszövet, a 
mirigyállomány, a kötőszövet és a 
kóros elváltozások. 
A másik típus a digitális mammográ-
fia, mely a kisebb sugárterhelés miatt 
jobban használható szűrővizsgálat-
ként. Emellett nagy előnye, hogy az 
expozíciós hibákat utólag is ki lehet 
javítani, illetve, hogy a felvételek di-
gitálisan nagyíthatók, így újabb sugár-
terhelésnek nincs kitéve a beteg 
 
A mammográfia vizsgálat menete 
Maga a vizsgálat nagyobb előkészüle-
tet nem igényel. A mammográfiára 
legalkalmasabb időpont a még menst-
ruáló nőknél a menstruációs ciklus 
második hete, egyébként bármely idő-
pontban elvégezhető. 
A felsőtestet kell szabaddá tenni, 
hogy az emlő vizsgálhatóvá váljon. A 

felvételt asszisztensek készítik, orvos 
utólag elemzi a felvételeket az orvosi 
dokumentációkkal összevetve. Elő-
ször megtörténik a mell áttapintása, 
ezt követően pedig a röntgengép elé 
kell állni, és az emlőt rá kell helyezni 
a röntgen filmet tartalmazó felületre. 
Felülről egy plasztik lappal összenyo-
matják a mellet, de nem kell félni, 
sérülés nem következhet be. Az ösz-
szenyomásnak az oka, hogy kevesebb 
képlet vetüljön egymásra a felvétel 
során, illetve hogy az emlő elmozdu-
lása ne rontsa a felvétel minőségét. 
A vizsgálat során két felvétel készül: 
az egyik ferde irányú, a másik pedig 
egy fentről lefele irányuló kép. Ezeket 
a felvételeket elemezik részletesen 
meszesedés és egyéb elváltozások 
után kutatva. Emellett - amennyiben 
kóros elváltozásra van gyanú - más 
irányú kiegészítő felvétel is készíthe-
tő. 
 
Az emlőrák világszerte a nők egyik 
legrettegettebb betegsége. Hazánk-
ban, évente mintegy 8000 nőnél fe-
deznek fel mellrákot, a statisztikák 
szerint ez azt jelenti, hogy minden 
tizenkettedik nő élete során szembe-
sül a diagnózissal. Az áttétek kialaku-
lása évente átlagosan 2300 nő halálát 
okozza. A korai szakaszban felismert 
emlőrák gyógyítható, éppen ezért nem 
lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a 
rendszeres mammográfiai szűrővizs-
gálat és az önvizsgálat mennyire fon-

tos. 
Az emlőrák nagyon ritka esetben 
férfiaknál is kialakulhat, ez az ösz-
szes emlőrákos esetek egy százalé-
kát teszi ki. 
Az emlőrák hátterében, az emlőt alko-
tó sejtek ellenőrizetlen növekedése 
áll, amelyek idővel daganatot hoznak 
létre. Noha a daganat az emlő külön-
böző részein alakulhat ki, leggyakrab-
ban a tejmirigyekből vagy tejcsator-
nákból indul ki. 
 
 Kockázati tényezők: 
Az emlőrák oka nem ismert, azonban 
vannak olyan tényezők, amelyek sze-
repet játszhatnak a kialakulásában:  

 az életkor, leginkább az 50 évnél 
idősebb nőknél fordul elő, azonban 
egyre gyakrabban diagnosztizálják a 
fiatalabb korosztálynál is 

 bizonyos örökölt genetikai mutá-
ciók (pl.: BRCA1 és BRCA2) 

 korai, 12 éves kor előtt kezdődő 
menstruáció vagy 55 éves kor után 
kezdődő menopauza 

 sűrű emlőszövet 

 gyermektelenség vagy késői szü-
lés 

 túlsúly 

 petefészek eltávolítás 

 túlzott alkohol fogyasztás 
fizikai aktivitás hiánya 
 
 

MAMMOGRÁFIA: Fontos az önvizsgálat 

https://www.webbeteg.hu/cikkek/mellrak/385/az-emlorak-es-tipusai
http://www.mellettedallunk.hu/
http://www.mellettedallunk.hu/


 

A téli betegségek közül leggyako-
ribbak az ún. meghűléses betegsé-
gek, valamint vírusos eredetű fer-
tőzések, mint az influenza. Ezek 
megelőzésének alfája az immun-
erősítés, omegája pedig a nyálka-
hártyák ápolása és tisztán tartása 
(természetesen ebbe beletartozik a 
környezetünk levegőjének fertőtle-
nítése is). 
 
A legfontosabb, hogy úgy vág-
junk neki a télnek, hogy felké-
szítjük az immunrendszerünket 
a nagyobb igénybevételre, de ne 
feledkezzünk meg arról sem, 
hogy a téli hónapokban a későb-
biekben is folyamatosan támo-
gatnunk kell.  
 
Az immunrendszer erősítése kife-
jezetten erre szolgáló gyógynövé-
nyekkel, gyümölcsökkel és táplálé-
kokkal lehetséges. Nagyon fontos, 
hogy az immunrendszer erősítése 
nem csak vitaminok szedéséből áll, 
különféle ásványi anyagok pótlása 
szintén alapvető, és szerves részét 
képezi az egészséges bélflóra ki-
alakítása és fenntartása is. 
Az egészséges és erős védekező 
rendszer például fokhagyma gya-
kori fogyasztásával alakítható ki. 
Ez a fűszernövényünk kiváló és 
széles hatókörű természetes antibi-
otikum, emellett kiváló hatással 
van az emésztésre és számos vita-
mint is tartalmaz.  
 
Támogató táplálékok 

Az immunrendszert erősítő táplálé-
kok lehetnek még télen a megfele-
lően tárolt nyers zöldségek, ame-
lyeket ehetünk simán pucolva, sa-
látaként, turmixban stb. A cékla 
rendkívül gazdag vitaminokban és 
ásványi anyagokban, különleges 
egészségvédő hatását az ún. fito-
vegyületeknek köszönheti. A répa, 
zeller, a kiválóan teleltethető alma 
mind-mind természetes vitamin-
források. 
Kevesen tudják, hogy vannak kife-
jezetten melegítő ételek, amelyek 
azzal segítik a szervezet védekező-
képességét, hogy megóvják a meg-
hűléstől. Vannak emberek, akik 
kifejezetten fázósak, és ez nem 
csak a rossz vérkeringésnek kö-
szönhető, hanem annak is, hogy 
nem megfelelően keringenek az 

energiák a szervezetükben. A meg-
felelő energiaáramlást és vérellá-
tást, és ezen keresztül a megfelelő 
tápanyagellátását segíthetjük elő 
télen a melegítő ételek fogyasztá-
sával. 
 
A melegítő ételek közé tartoznak a 
vörös húsok (marha, bárány, ser-
tés, vadak, kacsa). Kiválóan mele-
gítenek az olajos magvak és a 
gesztenye. A melegítő zöldségek 
közé tartozik a bab, lencse, sütő-
tök, káposzta, hagyma és a cékla. 
Számos fűszernek is van melegítő 
hatása, ezekkel fűszerezhetjük a 
semleges hatású – pl. gabonából 
készült – ételeket, hogy melegítő 
hatásúak legyenek. 
 
A bors, a gyömbér, a szegfűszeg, a 
piros paprika, ánizs íze önmagában 
pezsdítő, hamar elárulják magukat. 
A csípős gyömbér, a távoli vidé-
kek egyéb fűszerei, a curry, 
kurkuma szintén melegítő hatással 
rendelkezik. 
 
Fertőzések elkerülése: tiszta 
nyálkahártyák, tiszta levegő !!!! 
 
Nyálkahártyánkat tisztán tarthatjuk 
rendszeres orröblítéssel, környeze-
tünk levegőjét pedig menta, ka-
kukkfű, citrusok és gyömbér olajá-
nak porlasztásával, vagy sós víz, 
esetleg sótömb párologtatásával 
fertőtleníthetjük. 

IMMUNERŐSÍTÉS A MAGYAR NÉPI GYÓGYÁSZAT ESZKÖZEIVEL 


