
A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

Adventi kalendárium, 
kicsit másképp
A szaloncukor 

eredete

Lépj közelebb!

A karácsonyi 
fagyöngy nyomában

1 2 .  É V F O LYA M  8 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

http://108.hu


Ájurvédikus 
gyógyítás 
Teljes körű kalauz

Az ájurvédikus gyógyítás magyar 

nyelven elérhető legátfogóbb 

könyve. Az Ájurvédikus gyógyítás 

elsősorban az egészségmegőrzés 

és betegségmegelőzés 

szempontjából fontos általános 

testalkati és életmódbeli 

megfontolásokat tárgyalja, 

valamint gyakori betegségek 

otthon elkészíthető 

orvosságait ismerteti. Sok 

betegséget magunk is tudunk 

orvosolni, vagy legalábbis 

előmozdíthatjuk gyógyulásunkat. 

Ha mindennapjaink részévé 

tesszük, egészen apró dolgokkal 

is csodákat érhetünk el, 

számos nyavalya támadását 

visszaverhetjük. 

440 oldal

3.500 Ft

2.990  Ft
KEDVEZMÉNY:

510 Ft

Látogasson el 
online webáruházunkba! aruhaz.108.hu

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin2

http://aruhaz.108.hu
http://108.hu/magazin


Tartalom

108 ÉLETMÓDKÖZPONT
1137 Budapest, Szent István krt. 6., III/12. (27-es csengő), 
Tel.: (30) 464-7760, E-mail: info@108.hu, Honlap: www.108.hu

  4  Móra Ferenc: A szánkó

  7 Juhász Gyula: Karácsony felé

  8 Adventi kalendárium, kicsit másképp

12 Mi kerül egy vegetáriánus karácsonyi asztalára?

14 Régi hagyományból modern trend: világszerte hódít  

a fordított karácsonyfa

16 Szívnyitás, felszabadulás a múlttal,  

felszabadítás a múltból – Asztrozófia

20 A szaloncukor eredete

22  Ízek, imák, India – 4 részes főzőtanfolyam sorozat

24  Receptek – Békebeli burgonyás beigli vegánul; Túrós pogácsa 
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Móra Ferenc:

A szánkó

Kegyetlen hideg tél volt, azóta se tudok hoz-
záfoghatót. Fenékig befagyott a patak, a verebek 
megdermedve hullottak le a fákról, a háztetőről olyan 
vastag jégcsapok meredeztek, hogy kővel is alig bír-
tuk őket lehajigálni. Először a báránybőr sapkánkat 
vagdostuk hozzájuk, de evvel nem sokra mentünk. 
A fülünk megfázott, a sapka a tetőn maradt, s ami 
a legnagyobb baj volt: a jégcsap se esett le.

Még jobban szerettünk a hóban játszani. Akkora 
hó volt, hogy alig látszottunk ki belőle, ástunk is 
benne akkora barlangokat, hogy akár a medvék 
királya ellakhatott volna bennük. Persze a medvének 
több esze volt, mint hogy hópalotában lakott volna. 
Nem is fagyott le se keze, se lába, mint nekünk.

Legkülönb mulatság mégiscsak a szánkázás volt. 
Szomszédunkban lakott a bíró. A bíró csináltatott 
a fiainak olyan szánkót, hogy annál szebb még nem 
volt a világon. Még most is sokszor álmodom vele 

így tél idején. Kőrisfából volt a talpa, diófából a karja, 
az ülése lószőr vánkos, beterítve bársonyposztóval, 
a lábtakaróján bolyhos szőnyeg. Be volt festve az 
egész szép pirosra, tán a kötele is selyemből volt.

Megvolt a mesés szép szánkó, de nem volt, aki 
húzza. Nagy úr volt akkor Bíró Pali is, Bíró Gyuri is, 
mind a kettő csak húzatni akarta magát. Engem 
fogtak be meg egy másik szegény gyereket, a Favágó 
Jánoskát.

– Egyszer ti húzzátok, máskor mi ülünk benne – 
biztattak a bíró fiai.

Bántuk is mi a csúfolódást, csakhogy hozzáfér-
hettünk a szánkóhoz. Pali, Gyuri elnyújtózkodtak 
nagy urasan a puha ülésben, mi ketten nyakunkba 
akasztottuk a cifra istrángot, szél se érhetett a nyo-
munkba aztán. Meg se álltunk az ötödik fordulóig, 
ott is csak lélegzetet venni.

Így tartott ez egy hétig, hanem Favágó Jánoska 
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már akkor olyan búsan lógatta a fejét, mint egy igazi 
ló. Meg is kérdezte tőle a kisebb gazdánk, a Bíró Pali, 
hogy tán kevesli az abrakot.

– Szeretnék már egyszer én is beleülni a szánkóba 
– motyogta félősen Jánoska –, csak egyetlenegyszer, 
csak egyik saroktól a másikig.

Bíró Gyuri nevetve csördítette meg fejünk fölött 
a pántlikás ostorát.

– Mást nem kívánnál, kis rongyos? Nem olyan 
gúnyához csinálták ezt a szánkót, mint a tied.

Pali még jobban rákiáltott:
– Örülj, hogy húzhatod. Gyí, Szellő, gyí, Bogár!
Összenéztünk Jánoskával, s akkorát rántottunk 

a szánkón, hogy mind a két gazdánk kigurult a hóra. 
Olyat hemperedtek, hogy öröm volt nézni, ámbátor 
igyekeztünk elhordani az irhát.

Hanem aztán megbántuk, amit tettünk. Másnap 
majd meghasadt a szívünk, mikor a bíró fiai elszán-
káztak a ház előtt. Most már a Szabó Gergőék húzták 
őket.

Ekkor énnekem egy gondolatom támadt:
– Jánoska, van egy hatosod?
– Volt tavaly, de labdát vettem rajta.
– Tudod mit, Jánoska? Ha neked is volna egy 

hatosod, nekem is, vennénk rajta szánkót.
Másnapra kerítettünk pénzt. Én a Csacsadér var-

gától kaptam, mert segítettem neki kivinni a csiz-
mákat a piacra, Jánoska meg eladta a labdáját meg 

a márványgolyóját meg a bicskáját a molnárinasnak.
Délután elmentünk a szenesboltba, vettünk a pén-

zünkön egy szenesládát. A ládát félig megraktuk 
szalmával, a fenekére szögeztünk két gyalult deszkát, 
kerítettünk egy ruhaszárító kötelet, s azt ráerősítettük 
a láda két oldalára. Megvolt a szánkó.

Biz az nem egészen olyan volt, mint a bíró fiaié, 
de éppúgy csúszott.

Az udvaron próbáltuk ki, mert az utcára szégyell-
tünk kimenni a másik szánkó miatt.

Hanem az udvar kicsi volt.
Megegyeztünk, hogy kimegyünk a falu végére, 

ahol senki se lát. Közökön, zig-zug utcákon bujkáltunk 
kifelé, hogy ne találkozzunk a bíró fiaival. Fújt a szél 
kegyetlen, sodorta a tetőkről az arcunkba a havat, 
de nem törődtünk vele. Csak arra gondoltunk, hogy 
milyen jó lesz szánkóba ülni. Először Jánoska ül bele, 
én elhúzom a kis erdőig, ő meg engem vissza. Jaj, 
istenem, de jó lesz!
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Kiértünk a falu végére. Az utolsó ház a Kati nénié 
volt, az öreg koldusasszonyé. Rogyott kis szalmás 
kunyhó, se udvara, se kerítése. Most csupa hó és 
jégcsap az egész kunyhó, csupa dér még az ajtó-
kilincs is. A Kati néni kutyája, a szegény Morzsa ott 
nyöszörgött a küszöbön.

– Megállj, Ferkó – mondta a Jánoska –, eresszük 
be ezt a szegény kutyát, mert megveszi idekint az 
isten hidege. Az öregasszony bizonyosan alszik.

Belöktük az ajtót, a Morzsa csaholva szaladt előre.
Kati néni ott gubbasztott a vackán, elkékült orcá-

val, dideregve vékony kendőjében. Olyan hideg volt 
odabent, hogy még a tűzhely sarkait is kivirágozta 
a dér.

– Nem égett ebben a tűz, lelkeim, már három 
nap óta. Sem egy marék szalmám, sem egy gyújtat 

fám, majd megfagyok, lelkeim – sóhajtozott az 
öregasszony.

Jánoska rám nézett, én meg őrá. Előhúzta a sarok-
ból a baltát, kiment, csattogott-pattogott odakint: 
fölvágta tűzrevalónak a szánkót.

Kisvártatva hatalmas tűz lobogott a kunyhóban. 
Égett a szánkó. A mi szánkónk, amelyikbe egyszer 
se ültünk bele.

A szánkódarabok piros lángja hosszú csíkokban 
táncolt a falon, amely mintha sírt volna örömében, 
ahogy a dér leolvadt róla. Az öreg koldusasszony 
orcája is színesedni kezdett. Ahogy ránk vetette hálá-
datos tekintetét, a mi szívünkben is valami melegség 
támadt. És egyszerre megsajnáltuk a gazdag bíró fiait, 
akik érzik, hogy milyen jólesik repülni a szánkón, de 
nem tudják, milyen jólesik jót tenni a szegényekkel.
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Szép Tündérország támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot, 

S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a szívemben, 

És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet 

Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben.

Juhász Gyula: 

Karácsony felé
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Puha takaró, forró csokoládé és a kedvenc kará-
csonyi filmed. Ez a legideálisabb program december 
25-re, miközben azt kívánjuk, bárcsak megállíthatnánk 
az időt. Ha megállítani nem is tudjuk, az ünnepekhez 
kapcsolódó hangulatot és érzéseket elnyújthatjuk. Mi 
lenne, ha idén kivételesen a rohanás és az izgalmak 
mellett picit elgondolkodnánk az eddigi évről és az 
előttünk álló varázslatos időszakról is? Mi lenne, ha 
az adventi naptárt édesség helyett most emlékekkel 
és értékes gondolatokkal töltenénk meg? Ez remek 
lehetőség arra, hogy megragadjuk az ünnep szelle-
mét, és a karácsonyig tartó visszaszámlálást igazán 
örömtelivé tegyük akár az egész család számára. Az 

Lassan véget ér az esztendő. Az 

öröm és ünnep időszakát éljük 

decemberben. Tegyük még 

emlékezetesebbé egy adventi 

naplóírással, és merítsünk inspirációt 

belőle minden napra egészen 

karácsonyig. Sőt, még azon is túl!

Adventi kalendárium, 
kicsit másképp
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egyik legnagyszerűbb dolog az írásban, hogy képes 
csendet és nyugodt pillanatokat teremteni körénk. Ez 
ráadásul olyasmi, amit nehezen tudunk megélni az év 
többi részében. Talán most néhányan azt gondolják, 
hogy decemberben, a sok tennivaló mellett nincs 
idejük új dolgot kipróbálni. Mégis azt állítom, hogy 
nagyobb szükségünk van a naplóírásra, mint valaha.

31 napos karácsony
Az adventi naplókészítésnél érdemes figyelembe 
venni, hogy a több az több. Válasszunk egy szép 
füzetet és ne fukarkodjunk a csillámokkal, a téli mat-
ricákkal vagy a szavakkal. Gondoljunk erre az egyedi 
adventi naptárra úgy, mint egy időkapszulára, ami 
örökre megőrzi a december érzéseit, ízeit és legszebb 
pillanatait. Ráadásul a tervezésben is sokat segít, ha 
az ötleteinket papírra vetjük. A karácsony elteltével se 
vessünk véget az írásnak, legyen ez egy rendhagyó 
advent 7 extra nappal, ami elkísér minket egészen 
az új esztendő küszöbéig. Íme, néhány ötlet, amiket 
a kedved szerint alakíthatsz vagy bővíthetsz, hogy 
az adventi naplóírás igazán szórakoztató legyen.

1. Vedd szemügyre a karácsonyfadíszeket. Van 
köztük olyan, amit a nagyszüleidtől örököltél, 

de találsz olyat is, amit valamelyik utazásod során 
vásároltál. Egytől egyig valami emléket vagy kedves 
pillanatot juttat eszedbe. Válaszd ki a kedvencedet 
és írd le a történetét.

2. Azt gondolod, hogy képeslapot küldeni 
idejét múlt szokás? Tévedsz! Mindenki sze-

ret postai küldeményt kapni. Írj egy listát azokról, 
akiket szívesen meglepnél idén egy – akár saját 
készítésű - karácsonyi lappal. 
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3. Tervezd meg az ünnepi menüt. 
Lehet, hogy itt az ideje valami 

újat kipróbálni? Esetleg feldobni egy-
két új fogással a hagyományos menüt? 
Kalandozz a nemzetközi gasztronómiá-
ban vagy cserélj recepteket a barátaiddal 
egy bögre forrócsokoládé felett.

4. Ne feledkezz meg a benned 
élő gyerekről se! Emlékezz visz-

sza a gyerekkorodra, és mindarra, amit 
karácsony közeledtével szívesen csinál-
tál. Legyen szó egy kedves mesekönyvről 
vagy a kedvenc játékodról, amint papírra 
veted mindezt, garantáltan visszarepülsz 
az időben.

5. Sosem késő levelet írni a Miku-
lásnak. De most a hagyomá-

nyos kívánságlista helyett álljon a levél-
ben mindaz, amit a következő évre 
kívánsz magadnak és a szeretteidnek.

6. Csalogasd elő a költőt magad-
ból és írj egy olyan verset, ahol 

a sorok első betűit összeolvasva a követ-
kező kifejezést kapod: varázslatos tél.

7. Fejezd be a mondatot leg-
alább 10 különféle módon: 

szeretem a karácsonyt, mert…

8. Teremtsd meg a saját karácsonyi manó-
dat. Képzeld el, rajzold le, adj neki nevet 

és személyiséget. Írd le, hogy mit szeret és mi bosz-
szantja, mikor jön elő és mikor válik láthatatlanná. 
Ha teheted, csináld a gyerekekkel együtt.

9. Készíts összefoglalót az idei évről, 
és emelj ki belőle legalább öt 

emlékezetes pillanatot.

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin10

http://108.hu/magazin


10. A legjobb ajándék, ha 
szívből adsz. Ebből 

kiindulva készíts listát azokról az 
ajándékokról, amikkel idén szeretnéd 
meglepni a szeretteidet.

11. Melyik volt életed legszebb 
karácsonya? Írd le részle-

tesen, hogy mindig emlékezhess rá.

12. A karácsony a nagylel-
kűség és a béke ünnepe 

is. Készíts egy listát mindarról, amit az 
egész világnak kívánsz.

13. Legyél egy napra finn, német 
vagy amerikai. Válaszd ki a világ 

bármelyik nemzetét, és olvass utána, ők 
hogyan ünneplik a karácsonyt. Majd írd le 
az érzéseidet és a benyomásaidat.

14. Ha teheted, beszél-
gess a nagy- és 

a dédszüleiddel. Kérd meg őket, 
hogy meséljenek a régi idők kará-
csonyáról, majd készíts belőle 
naplóbejegyzést.

15. A december a bekuckózás és az olva-
sás időszaka. Készíts listát a kedvenc 

téli és karácsonyi könyveidről, és írd le, hogy miért 
szereted azokat. Filmes listát is ér készíteni!

Végre itt a várva várt pillanat! Ragadj 
tollat, hogy kellő lassúsággal  megéld 
a közeledő ünnep varázslatos hangulatát.

Kovács Kata
https://www.facebook.com/UnalynnSecretGarden
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Nagyon meghatározó számomra az az idő, amit 
gyerekkoromtól kezdve nagyszüleimnél töltöttem 
falun. Az emberség, amit tőlük tanultam, a népi 
gyógyászathoz közelálló gondolkodásuk, nagya-
nyám konyhája, mind-mind vérré vált bennem. A 
karácsonyi asztal is az egyszerű falusi konyha ízeit 
hozza vissza nálunk. Azokat a napokat, amikor még 
nagyapám volt a családfő (már amikor nagyanyám 
csöndben volt), amikor még több generáció, gyere-
kek, unokák ültek egymás mellett sokan. A nevetésre, 

dalolásra erősebben emlékszem, mint arra, hogy 
kaptunk-e ajándékot. Ez a vacsora nálam az ünnepi 
ebéd. A régről ismert ízeken keresztül rengeteg emlék 
köszön vissza, ilyenkor azok is velem vannak, akik már 
nincsenek köztünk, ezzel is emelve az ünnep fényét.

Mindig gyökérlevessel kezdünk, és ahogy nagya-
nyám is, külön tálalom a főtt zöldségeket, a cérna 
metéltet az aranyló levestől. Mindenki kedvére válo-
gathatja össze a levesét. Hagyományosan szószt is 
tálalunk hozzá, hogy a leves után a zöldségeket még 

Mi kerül egy vegetáriánus 
karácsonyi asztalára?
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szósszal nyakon öntve is megkóstolhassa, aki akarja. 
A krumplikhoz gyümölcsszószokat, meggyszószt, 
almaszószt, a leveszöldségekhez inkább sósabb 
kaporszószt vagy tormaszószt tálaltak.

Másodiknak tepsis krumpli, a kertben még fellel-
hető zöldfűszerekkel. Talán hihetetlen, de enyhébb 
időben borsfű, kakukkfű még szedhető karácsony-
kor is, ha pedig fehér karácsony köszöntene ránk, 
hát ott a zsálya, amit a hó alól is fel lehet szedni. 
A befűszerezett, enyhén olajos burgonyát csak behal-
mozzuk egy sütőtálba, és egy órát lefedve sütjük, 
majd fedés nélkül is sütjük egy kicsit, hogy szépen 
megpiruljon. Sokan tartanak a krumplitól, de kevesen 
tudják, hogy a nagyra becsült zabpehelyhez hason-
lítva kevesebb benne a kalória, míg több a rosttarta-
lom. Egy titka van, jó nagy darabokban kell kisütni. 
Értékein sokat ront, ha összeaprítjuk, pürésítjük.

Elengedhetetlen a párolt lilakáposzta, ami nálunk 
édes is, sós is, és megunhatatlan. Sülteknek vegyes 
zöldségből fasírtot és rántottakat (karfiol, cukkini, 
sütőtök) tálalok fel. 

Az egyetlen, ami beszivárgott az indiai konyhamű-
vészetből, ami a legmagyarabb vacsoránk mellől sem 
elvehető mára, az a csatni. Igaz, ilyenkor nem kókusz 
vagy mangó, hanem marad a jól bevált paradicsom 
csatni. Mivel ez az én vacsorám, az ősök mellett 
engem is tükrözhet, hát csatni az kell!

Nyers saláta helyett (ami szerintem egy nyári étel) 
télen inkább a savanyúságoké a főszerep. Hisz hevítő 
hatásuk, magas vitamintartalmuk remek étrendkie-
gészítő télen. Mivel híve vagyok a befőzésnek, így 

válogathatok a savanyúságok közt, van a kis kam-
rámban például csalamádé, cékla, almapaprika, zöld 
paradicsom savanyúság. Karácsonykor az ünnepi 
asztalra kis válogatást teszek ki belőlük. 

A süteményeknek se szeri se száma, hiszen ilyen-
kor nem csak nekem kell sütni (bár a kell elég erős 
kifejezés, mivel imádom), hiszen anyukám süti a zser-
bót, anyósomé a bejglik készítése, barátnőmmel 
már jó előre sütögetünk kekszeket, islert, hókiflit. És 
mielőtt valaki azt gondolná, na azért ez túlzás egy 
egészséges táplálkozást hirdető személytől, el kell 
mondanom, hogy miattam jelentős részük nem csak 
tojásmentes, de cukormentes is, illetve teljeskiőrlésű 
lisztekből készül.

Persze ez így egy igencsak tartalmas asztal, de 
egyrészt az ájurvéda szerint télen több nehéz és tar-
talmas ételt fogyaszthatunk, hiszen a megemelkedett 
emésztő tűz könnyebben megemészti, másrészt ez 
nem egy hétköznapi menü, hiszen a szeretet ünne-
pére készül! Áldást s békességet remélve! 

Károlyi Bánki Viktória
ájurvéda terapeuta
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Régi 
hagyományból 
modern trend: 
világszerte 
hódít a fordított 
karácsonyfa

Bármilyen karácsonyi hagyo-
mányt tanulmányozzunk, legyen 
szó a fagyöngy alatti csókokról, 
vagy az ünnepi asztalra tett 
almákról, régre visszatekintő, 
múltidéző történetek fognak 
kibontakozni előttünk. És ez 
alól a fejjel lefelé lógatott kará-
csonyfa sem kivétel!
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A karácsonyfa állítás szokása pogány eredetű. 
Az ókori rómaiak örökzöld fákkal díszítették temp-
lomaikat Saturnalia ünnepén, a téli napforduló 
idején. Így tisztelegtek Szaturnusz isten előtt, 
akinek uralkodása alatt boldog aranykorban 
éltek az emberek. Hosszú évszázadok teltek el és 
a pogány hagyomány elterjedt egész Európában, 
amit végül átszőttek és átformáltak a keresztény 
szokások is. Szent Bonifác, a VII. században élt szer-
zetes, a fenyő háromszög formájával magyarázta 
a Szentháromság misztériumát a germán pogá-
nyoknak. Később, a XII. században a kelet-európai 
keresztények a mennyezetről lógatták le fáikat 
karácsonykor, hogy így szimbolizálják a feszület 
alakját.  

A karácsonyfa feltalálása
Egyesek szerint az invertált karácsonyfa lengyel 
hagyomány, ami podłaźnikiem néven terjedt el. 
Az emberek az otthonok közösségi helyiségeiben 
a plafonra lucfenyőt akasztottak fejjel lefelé, és 
gyümölcsökkel, dióval, szalmadíszekkel, szala-
gokkal, és festett fenyőtobozokkal díszítették. A 
furcsa szokásnak azonban praktikus oka is volt. 
Bernd Brunner A karácsonyfa feltalálása című 
könyvében azt írja, hogy a kevésbé tehetős csalá-
dokban egyszerűen nem volt elegendő hely, így 
az ünnepi örökzöldet a mennyezetről lógatták le.

Egy régi tradíció modern napjai
A fordított karácsonyfa még mindig hagyomány néhány 
kelet-európai otthonban, bár már inkább tradicionális 
dekorációként, a konvencionális ünnepi örökzöld mellett. 
Azonban néhány éve, új divathullámként, teljesen lázba 
hozta a tengeren túliakat. Bevásárló központok, hotelek 
és otthonok százaiban jelentek meg a szokatlan, plafonra 
erősített, invertált fenyők, amiknek láttán úgy érezték 
magukat a kíváncsiskodók, mintha szó szerint feje tete-
jére állt volna a világ az ünnepek közeledtével. A csúccsal 
lefelé lógó fák olyan hatást keltettek, mintha lebegnének.

Habár ez a meglepő csavar feldobhatja az otthonunk 
hangulatát, érdemes néhány nem kívánatos dolgot is 
számba venni. Egyrészt a gravitáció és a meleg levegő 
hatására valóságos tűlevél zuhany alakulhat ki, ami nem 
kímél se karácsonyi frizurát, se ünnepi ételt. A megfelelő 
kivitelezést és rögzítést sem szabad elhanyagolni, érde-
mes fontolóra venni szakember tanácsát vagy segít-
ségét. Az interneten már hozzájuthatunk műfenyőből 
készült változatokhoz is, mondjuk elég borsos áron. 
Amellett, hogy a szembeszökő dizájn emlékezetes 
látványt nyújt, még hasznos is. Nem foglal helyet, és 
biztonságos távolságban tudhatjuk a kisgyerekektől 
és a négylábú házi kedvencektől is. Ráadásul, így még 
több karácsonyfadísz kerülhet szemmagasságba.

Kovács Kata
https://www.facebook.com/UnalynnSecretGarden
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November, december és a követ-
kező évi január hónap sok szem-
pontból korszakot zár le. Először is 
a 2021-es évet meghatározó Urá-
nusz-Szaturnusz teremtő fényszöge 
2022 január végén -  február elején 
fejeződik be. Másrészről egy hosz-
szú periódus végét is jelzi, hiszen 
a következő években nem lesz évet 
meghatározó, vagy éveken keresz-
tül ható bolygókapcsolódás, mint 
ahogyan az elmúlt 10-15 évben 
volt! Ha lesz is pár év múlva, az gyenge 
kapcsolódású hatás lesz. Ezen perió-
dusok utolsó 3 hónapja a szívünkről, 
szeretetünkről, harmóniateremtésünkről 
szól, és ezek megvalósításáról számos 
helyzetben.

A Szaturnusz és az Uránusz egész 
évet meghatározó teremtő fényszöge 
augusztus közepétől november elejéig 
szünetelt, ez most újra aktiválódik: beve-
tésre hív bennünket, hogy a jól bevált 
gyakorlatokat, tapasztalatokat  felele-
venítsük és újra alkalmazzuk. A külvilági 
korlátozások a saját korlátainkra hív-
ják fel a figyelmünket aszerint, hogy 

számos bolygó, hiszen a rálátást adó 
Nap, az érzelmeinket felügyelő Hold, 
a gondolkodásért, kommunikációért, 
mozgásért felelős Merkúr és az ener-
giát és erőt, emelkedést, táncot (!) hozó 
Mars egyaránt megmerítkezik e csilla-
gok fényében és ekképpen közvetítik 
Földünk felé a mindennapi életünk épí-
tőkockáit hozzá. Kedvez a családunkkal, 
otthonunkkal, gyökereinkkel, vagy hozott 
múltunkkal kapcsolatos érzéseinkre való 
rálátásnak és a lelkünknek megfelelő 
cselekedeteknek egyaránt. A Mérleg 
csillagképen áthaladó bolygók szépen 
sorban az Uránusszal nagy felszabadító 
és tisztázó erőt biztosítanak nekünk 
a hosszú távon termékenységet és fényt 
adó élet kialakításához. A Plútóval mági-
kus, kvintil fényszöget képeznek a Nyi-
las csillagképből, mely a nagy és bölcs 
átalakulásokat, átalakításokat támo-
gatja. A Vénusszal pedig a Kígyótartó 
kezétől a gyógyító energiákra, az erőink 
kézben tartására hívják fel a figyelmün-
ket. Sőt, a harmonizálás, a megértés és 
megértetés előtérben van, nagy erőt 
adva a felülemelkedéshez.

kinek mely életterületen van még tisz-
tázandó dolga, felszabadítani valója. 
Ahol és amikor tudjuk, találjuk meg 
a humoros oldalát a dolgoknak, mert 
van felemelő, a kétes vagy nehéz szitu-
ációkon átsegítő ereje. November 17-ig 
az építő-támogató hozzáállás, a kom-
munikáció, az üzenetek másoktól, vagy 
akár a sugallatok mind az előrelépése-
ket támogatják, valószínűleg november 
10-én és 17-én lesz a legintenzívebben 
érzékelhető, mikor érzelmileg jobban 
rá tudunk hangolódni jól alkalmazható 
praktikákra, szokásainkra és lelkileg is 
bele tudjuk élni magunkat. Fajsúlyos 
kérdésekben és helyzetekben egyaránt 
az előrelépést, a megoldást az ego fel-
adása, a minősítések és ítélkezések 
elengedése adja, decembertől pedig 
még fokozottabban megélhetjük a kon-
centráció fontosságát saját képessége-
inkre és a szeretetre.

Novemberben a dolgok mögé való 
érzékelés és a titkok felkutatása még 
nagyobb hangsúlyt kap, mint ahogyan 
az elmúlt hónapokban volt! Ekkor a Mér-
leg csillagképre hívja fel a figyelmünket 

Szívnyitás
felszabadulás a múlttal, 
felszabadítás a múltból
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A Mérleg csillagkép múlt serpenyője 
valójában a szívünket jelképezi. Az 
egyiptomi hitvilágból eredően Maat 
istennő a mérleg segítségével dönti 
el, kiket enged át az örökkévalóságba. 
Azok haladhatnak át, akiknek tollpihe 
(strucctoll, mely a mérleg másik, jövő 
serpenyőjében van) könnyedségű a szí-
vük, nem teszi súlyossá keserűség, szo-
morúság, bűntudat, önvád és semmilyen 
más negatív érzés. Ez a Holdciklus tehát 
a szívünk felszabadulását, felszabadítá-
sát támogatja! Az Uránusz kiegészítő 
fényszöge a megoldások életterületén 
mutatja, hogy ez szükséges az életünk-
ben való továbbhaladásunkhoz. Igazi 
szívnyitó hónap elé nézünk! Régi nyo-
masztó érzésektől, beidegződésektől 
megszabadulhatunk ebben az időszak-
ban: a Mérleg csillagkép alatt található 
a Farkas csillagkép, mely szintén Maat 
istennő mérlegelésénél jelen van az 
egyiptomi mitológiában, akár drasztikus 
módon is, de megszabadítja a súlyoktól 
a szívet. Ő őrzi az Alvilág, a tudatalatti 
részünk bejáratát is, tehát ne ijedjünk 
meg a szembesítésektől, mert okkal és 
céllal történnek: segítenek megszaba-
dulni a nem tudatosított, lehúzó érzé-
sektől. Éjszakai álmainkon keresztül és 
nappali helyzetekben egyaránt előjöhet-
nek, attól függően, hogy hogyan a leg-
jobb számunkra szembenézni a még 
el nem engedett súlyainkkal. Amilyen 
szembesítő, olyannyira hathatós és egy-
szerű, „csak” külső szemlélőként szüksé-
ges jelen lennünk és egyszerűen „csak” 
elengedni a gondolatokat, az érzéseket 
– persze legyünk türelmesek magunkkal 
és másokkal is, ha szükséges, adjunk 
időt, a számunkra megfelelő - előfor-
dulhat, hogy a megszokottól eltérően 
lassabb – tempóban haladjunk, vagy 
a számunkra legmegfelelőbb módon 
pihenjünk picit.

A Mérleg csillagkép, mint kapu szim-
bólum a kapcsolatfelvétel csillagképe 
is, tehát könnyen tudunk másokkal, tár-
sainkkal kapcsolatokat kialakítani és 
ápolni. A szívünk a kulcs hozzá. A Mars 

mozgása december 20 - január 30 
között. Így Szenteste, december 24-én 
újból megvalósul szoros együttállásuk, 
és egészen január közepéig együtt hat-
nak. A Nyilas csillagképben és a bak 
zodiákusában történik mindez, tehát 
olyan képességekhez férünk hozzá, 
melyet a mindennapi életben tudunk 
kamatoztatni. Megadja a lehetőséget 
a holtpontok, legmélyebb tudattalan 
minőségek kiegyensúlyozására, a leg-
magasabb minőségek megvalósítására, 
a harmonikus tudatosodásra olyan dol-
gokban, amit eddig nem vettünk észre 
és ami pont a hiányzó láncszem éle-
tünkben. Karácsonykor még egy pár-
huzamosan történő hatás is felhívja 
a figyelmet a szeretet átminősítő 
erejére, hiszen a Mars emelőerejét az 
Antares csillagból meríti ekkor. Több-
szörösen támogatott időszak így az év 
utolsó pár hete. 

Január ennek folytatásaként 
a teremtőerők használatáról és gya-
korlásáról szól. A Jupiter a Fomalhaut 
csillagtól, a Déli Hal csillagkép főcsilla-
gától a gazdagság és az öröm elhozója. 
A Nap a Vénusszal együttáll január 9-én, 
ami szintén a teremtést és a férfi - női 
minőségek együttműködtetését támo-
gatja. Január közepétől a változásokra 
és változtatásokra való rálátás erősödik 
fel. Január 23-a körül a múlt megértésé-
vel és a múltra való rálátással, emlékek 
felidézésével tudunk megoldásokra jutni, 
eddig tisztázatlan helyzeteket, vagy 
tulajdonságokat megtisztítani. Feb-
ruár 4-én a Nap-Szaturnusz együttállás 
tekinthető az utolsó impulzusnak az 
Uránusz - Szaturnusz teremtő kapcsoló-
dásának fenntartásában. A Nap felerő-
síti, hogy mely gyakorlati tapasztalatok 
előhívására van szükségünk, vagy milyen 
bennünk lévő korlát felszabadításával 
vagyunk képesek a koncentrálásra, vagy 
a megoldások meglátására terveink 
megvalósításához, a boldog és kiegyen-
súlyozott élethez.

Bodnár Erika
asztrozófus • ertektengely.hu

és a Vénusz a megértést, a szavak nél-
küli kommunikációt elősegítő fényszög-
gel kapcsolódik egymáshoz, a férfi-női 
oldalak, minőségek működésére hívva 
fel a figyelmünket. Novemberben és 
decemberben is nagyon egy ütemre 
mozognak: a bizalomra alapozás, a böl-
csesség megtartó, harmonizáló ereje 
érvényesül. November 18-ig a támogató 
erők, a kiemelkedések időszaka, novem-
ber 18-28 között az emlékek, a nosztal-
giázás, a múlt kerül előtérbe, november 
29-től pedig a jövőépítéshez lesz több 
energiánk. December 12-15 között az 
átminősítő transzformációk időszakát 
éljük, mely minden szempontból fele-
melő, szeretetteljes körülményekbe tud 
juttatni minket. Decemberben és janu-
árban a legerősebb a tánc összekap-
csoló, kiteljesítő, varázslatos szerepe.

A november 19 - december 4 közötti 
Teliholdtól Újholdig terjedő időszakban 
a Pleiádok isteni teremtő erőit kapjuk 
és a jövőre irányuló lépéseinkre tudjuk 
a leginkább fordítani ezt az alkotóerőt. 
Az emlékezésnek is fontos szerep jut, 
hiszen régebben használt tevékenysé-
geink, fontos tudás anyagaink elevened-
nek fel újra fokozatosan a Nap-Merkúr 
együttállás révén: szellemi erőink kéz-
ben tartására látunk rá és megértjük, 
hogy hogyan tudunk szeretetünkkel 
szívből cselekedni, alkotni, amelyek 
gyógyítást hoznak. November végén, 
december elején a Skorpió csillagkép 
szívénél, a csodálatos Antares csillag-
nál állnak együtt a legszorosabban. 
Antares a Világ és a Tejút oszlopa is 
egyben, kapcsolatot teremt égi és földi 
világ között. Figyelmünket a mindent 
felülmúló, isteni eredetű szeretetre 
terelik, ami gyógyít és ami igazából 
építi világunkat. 

Decemberben ezen felül a nagy 
összefüggésekre és törvényszerűsé-
gekre tud fény derülni: a titkok kutatása, 
a rejtélyek megfejtése támogatott. 
A hónap meghatározó hatása a Vénusz 
együttállása a Plútóval, mely december 
11-én lesz a legszorosabb, majd hátráló 
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KÓSTOLJ BELE 

AZ ÚJURVÉDÁBA


NÉPEK

KONYHÁJA

3.990.-4.490.- 3.990.-4.490.-

Megrendelhető:

65 vegetáriánus recept

Szendvicsek,  
szendvicskrémek, kiegészítők

Színes fotók és a szerző tanácsai

www.108.hu/piknik

Ára:

4490 Ft

A szülőknek gyakran problémát okoz, 
hogy mivel dobják fel az iskolapadban 
ülő csemetéjük uzsonnásdobozának 
tartalmát. Sokan túllépnének a bol-
ti felvágottak és sajtok szegényes vi-
lágán. Persze nem csak neki szól ez a 
kiadvány, hiszen uzsonnásdobozt egy 
kirándulásra is magunkkal vihetünk. 
Egy hosszabb természetjárás közben 
jólesnek a hátizsákból előhúzott „ma-
dárlátta” falatok. Reméljük, hogy a re-
ceptek segítségére lesznek szülőknek 
és kirándulóknak egyaránt!

HÉMANGI DÉVI DÁSZI

Vegetáriánus 
piknikkosár

http://www.108.hu/piknik
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KOMPROMISSZUM 
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A TÚLSÚLY 
NEM A SOK 
EVÉSTŐL LESZ

A BOLDOGSÁGOT 
VÁLASZTOM

KRISNA-VÖLGYI
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A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 
OTTHON KEZDŐDIK

CSÚCSÉLMÉNY 
A SZERELEMBEN:  

A TÜKÖRSZERELEM!

VILLÁMCSAPÁS, 
AVAGY LÉTEZIK 

SZERELEM 
ELSŐ LÁTÁSRA?

JELMEZEK KAVALKÁDJA
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A 108.hu Magazin 
2010-es indulása óta lehetőséget ad, 

hogy bemutasd a branded 
a dinamikusan fejlődő egészség 

és környezettudatos közösségnek. 
Változatos megjelenési lehetőségeinkkel 

elérheted az újdonságra nyitott olvasókat.

LÉLEK

kultúra
könyvek

pszichológia
wellness

spiritualitás

EGÉSZSÉG

jóga
baba-mama

ájurvéda
gyógyítás
megújulás

ÍZEK

szezonális
vegetáriánus

ínycsiklandozó
természetes
alakbarát

www.108.hu/hirdetes3.990.-
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Elgondolkodtál már azon, hogy miért hívjuk szalon-
nak a szaloncukrot? Menjünk vissza az abroncsos, 
földig érő szoknyák és fűzők korába, az 1800-as évek 
elejére. Akkor már nagyon régen szokás volt kará-
csonykor örökzöld ágakkal és levelekkel díszíteni az 
otthonokat, de ezidőtájt egy merőben új dolog szü-
letett meg, a karácsonyfa, azaz a teljes fa állítása.

Igazán sikeres divat volt, képzeld, a karácsonyfa 
kb. 50 év alatt egész Európában elterjedt. Tévé, Face-
book vagy Instagram nélkül azért ez nem kis dolog!

Az 1900-as évekre minden decemberben kará-
csonyfát állított a szegény, a gazdag, a nemes és 
az iparos. 

Megszületett sok, ma is használt szimbólumunk 
is. Maga a karácsonyfa az édenkert fáját jelké-
pezte, a gömbdíszek vagy almák a tiltott gyümölcsöt, 
és végül ott tekergőzött az ágak között a díszes gir-
land, ami pedig a bűnre csábító kígyóra utalt. És 

természetesen ott volt az elmaradhatatlan cukordísz, 
ami az akkori nagy újdonság, a francia fondant lett. 

Az eredeti recept szerint ehhez sűrűre főzött 
cukorszirupot öntötték formába, majd szilárdították 
meg. Az előkelő otthonokban a karácsonyfa a sza-
lonban, más nevén a társalgóban állt, ahol a vendé-
geket is fogadták. A mai lakásokban általában már se 
szalon nincsen, és a szaloncukornál sem a tömény 
cukrot esszük.  Sok minden átalakult, de a név mégis 
itt maradt nekünk, és emlékeztet a régvolt időkre, 
ami talán nem is volt olyan rég. Hiszen mindannyian 
ismertünk olyat, aki még ismert olyat, akik még talán 
nem karácsonyfa alatt ünnepeltek.
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A szaloncukor eredete
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Hozzávalók  kb. 10 db szaloncukorhoz
• 60 g mazsola
• 30 g aszalt sárgabarack
• 30 g aszalt szilva
• 30 g kandírozott narancshéj
• 1 tábla étcsoki a bevonáshoz

ELKÉSZÍTÉS: 
1. A sárgabarackot és a narancshéjat vágd apró 
kockákra.

2. A szilvát és a szükség szerint áztatott mazsolát 
késes aprítóban dolgozd gombóccá. Fontos, hogy 
formázható legyen a massza, ne folyós. Akkor jó, ha 
elkezd körbe gurulni a gombóc a gép kelyhében.

3. Egy keverőtálban öntsd össze a sárgabarackot és 
a kandírozott narancsot, és keverd össze a töltelék 
darált részével.

4. Formázz belőle szaloncukrokat.

5. A mártáshoz a csokoládét olvaszd meg gőz 
fölött. Két villa segítségével forgasd bele a sza-
loncukrokat. Jól csepegtesd, rázogasd le róla 
a felesleges csokit, majd tedd a szaloncukrokat 
sütőpapírra szilárdulni.

Illatos 
aszalt gyümölcsös 
szaloncukor

Sütőpapírba, színes selyempapírba csoma-
golva kapja meg a tökéletes ünnepi jellegét.

Szaluter Edit • kertkonyha.hu
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Alapok és a fűszerek használata 
Ízek, imák, India 1. 

A népszerű street food 
Ízek, imák, India 3. 

Gyógyító ájurvéda konyha 
Ízek, imák, India 5. 

Főételek, sabjik 
Ízek, imák, India 2. 

Változatos kenyérfélkék 
Ízek, imák, India 4. 

Gyorsan elkészíthető wokos ételek 
Ízek, imák, India 6. 

főzőtanfolyam 

sorozatunk
Tarts egy csodálatos utazásra Hémangival, s válj 

az indiai konyhamuvészet mesterévé!

Ízek, imák, India

http://108.hu/fozotanfolyam/india-i-vegetarianus
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/sos_csemegek_csatnik/
http://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/sos_csemegek_csatnik/
https://fozoiskola.108.hu/tanfolyamok/szabdzsi/
http://fozoiskola.108.hu/kenyerfelek/
http://fozoiskola.108.hu/kenyerfelek/


Indiai vegán konyha 
Ízek, imák, India 7. 

NE KÉSLEKEDJ, JELENTKEZZ MOST
fozoiskola.108.hu

Tarts egy csodálatos utazásra Hémangival, s válj 
az indiai konyhamuvészet mesterévé!

Ízek, imák, India

HOGY MIÉRT TANULJ ÉPP NÁLUNK?
 î A 16 órás képzés teljeskörű, az indiai vegetáriánus 

konyha minden területét felöleli.
 î Ha kedved van, elvégezheted az egész sorozatot, 

ha akarod, csak egy-egy részt.
 î Nálunk 24 autentikus receptet tanulsz, nem „indiai 

ihletésű” ételeket. Ha elvégzed az összes kurzust, 
kezdőből profivá válhatsz!

 î A mesés indiai ízvilágot családod, barátaid számára 
is elérhetővé teszed.

 î Megtanulhatod a fűszerek használatának meg-
felelő módját, az indiai konyhakultúra alapjait, 
ezáltal nem csupán a tanult receptek elkészítését 
sajátíthatod el, hanem idegen receptekkel is jól 
boldogulsz majd.

 î Járatos leszel az ételfajták, a menüsorok összeál-
lításában az ájurvéda javaslata alapján.

 î Betekintést kapsz India kultúrájába, a főzési és étke-
zési szokásokba, a tájegységek jellegzetességeibe.

A tanfolyamokat a népszerű 
www.vegavarazs.hu gasztrob-
log írója, immár 7 vegetáriánus 
szakácskönyv szerzője, Hémangi 
tartja.

A tanfolyamok helyszíne 
a 108 Életmódközpont 
(1137 Budapest, Szent István krt. 
6., Tel.: 30/464-7760 )

http://108.hu/fozotanfolyam/india-i-vegetarianus
http://fozoiskola.108.hu
http://fozoiskola.108.hu
http://vegavarazs.hu


Békebeli 
burgonyás 
beigli 
vegánul 

HOZZÁVALÓK A TÉSZTÁHOZ: 
• 60 dkg finomliszt 
• 30 dkg burgonya (áttört) 
• 25 dkg margarin 
• 20 dkg cukor 
• 1 dl növényi tejföl 
• 1 dl kókusztej (langyos) 
• 1 dkg élesztő 
• 
HOZZÁVALÓK A TÖLTELÉKEKHEZ: 
• 30 dkg cukor 
• 20 dkg mák 
• 1 citromból nyert citromhéj (ízlés 

szerint) 
• 20 dkg dió 
• 1 kávéskanál rumaroma 
• 25 dkg gesztenyemassza 
• 10 dkg csokoládé 
• 1 tk narancshéj 

ELKÉSZÍTÉSE:
A töltelékhez felfőzzük a cukrot egy kevés vízben (kb 1 
dl), majd 3 részre osztjuk. Belekeverjük egyenként a tölte-
lékeket. A mákhoz a reszelt citromhéjat, a dióhoz a rumot, 
a gesztenyéhez pedig egy tábla reszelt csokit és a reszelt 
narancshéjat. 

A tésztához a langyos kókusztejbe beleteszünk egy evő-
kanálnyi cukrot és egy evőkanálnyi lisztet, simára keverjük, 
majd felfuttatjuk benne az élesztőt. 

Ha felfutott az élesztő, a többi hozzávalóval összegyúr-
juk, és 3 adagra osztjuk, majd megtöltjük és feltekerjük 
a bejgliket. 

Tepsibe helyezzük mind a 3 rudat, megkenjük olvasztott 
margarinnal és fél órát hideg helyen szikkasztjuk. 

A sütőt előmelegítjük, a bejgliket újra lekenjük, és kb. 
35-45 perc alatt megsütjük őket. 

Simon Barbara
https://www.facebook.com/sbarbskitchen
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HOZZÁVALÓK: 
• 25 dkg liszt 
• 25 dkg túró 
• 20 dkg vaj 
• fél zacskó sütőpor 
• 2 kk só 

Túrós pogácsa 
gyorsan, egyszerűen

Az olvasztott vajjal összekevered 
az összes hozzávalót. Kiszaggatod 
amekkorára szeretnéd. 

Előmelegített sütőben, 200 
fokon alsó-felső sütőfunkcióval 
megsütöd. Simon Barbara  https://www.facebook.com/sbarbskitchen
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HOZZÁVALÓK 8 FŐRE: 
A FASÍRTHOZ: PIROS RÉTEG  
• 150 gr vöröshagyma 
• 600 gr cékla
• 1 tk fűszerpaprika 
• 1 tk só 
• 1 mk kapor 
• 30 gr tápióka keményítő
• 250 gr rizsliszt  

FEHÉR RÉTEG  
• 180 gr petrezselyem gyökér 
• 300 gr karfiol 
• 5 gerezd fokhagyma 
• 1 tk só 
• 30 gr tápióka keményítő
• 250 gr rizsliszt

ZÖLD RÉTEG  
• 400 gr friss spenót levél 
• 170 gr vöröshagyma 
• 2 csokor petrezselyem zöld 
• 1 tk fokhagyma granulátum 
• 1 mk őrölt lestyán 
• 30 gr tápióka keményítő
• 200 gr rizsliszt

PÜRÉHEZ   
• 800 gr sütőtök 
• 1000gr édesburgonya 
• csipetnyi só 

SZÓSZHOZ  
• 500 gr salotta hagyma 
• 1 tk cukor 
• csipetnyi só 
• kakukkfű 

• 4 db birsalma 

ELKÉSZÍTÉSE:
1. Vörös hagymát kevés olajon megpirítjuk, amikor aranybarna 
félre húzzuk a tűzhelyről és hozzáadjuk a fűszerpaprikát és 
ezután az apróra reszelt céklát. Ízesítjük sóval és kaporral, 
majd fedő alatt saját eresztett levével takarék lángon puhára 
pároljuk. Amikor megpuhult pépesre turmixoljuk, össze 
keverjük tápióka keményítővel és rizsliszttel és sütőpapírral 
bélelt forma alsó részében egyenletesen elterítjük. 

2. Kockázott petrezselyemgyökeret, rózsáira szedett karfiolt 
és a fokhagyma gerezdeket sós vízben puhára főzzük, majd 
leszűrjük és pépesre turmixoljuk. Hozzá keverünk sót, tápióka 
keményítőt, rizslisztet és a sütőformában a piros réteg felett 
elterítjük.  

3. Vörös hagymát kevés olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a friss 
spenótlevelet, petrezselyemzöldet és takarék lángon össze 
főzzük. Ízesítjük sóval, lestyánnal és fokhagyma granulátum-
mal. Turmixoljuk és simára keverjük tápióka keményítővel és 
rizsliszttel. Ezt a záró réteget a fehér réteg tetején elsimítjuk 
és lefedjük sütőpapírral. Az így kapott három színű fasírtot 
előmelegített sütőben légkeverés mellett, 180 fokon 1 órán 
át sütjük. 

4. Sütőtököt feldaraboljuk, magházát eltávolítjuk sütőpapírral 
bélelt tepsibe rakjuk. Héjastól hozzá tesszük az édes burgo-
nyákat. 180 fokon 35-40 percig sütjük, majd amikor kicsit 
kihűlt eltávolítjuk az édesburgonya és a sütőtök héját. Késes 
aprítóba helyezve pürésítjük közben ízesítve csipetnyi sóval. 

5. Birsalmákat félbe vágjuk, magházát eltávolítjuk és sütőpapír-
ral bélelt tepsiben 180 fokon fél órán keresztül készre sütjük.              

6. Salotta hagymákat megtisztítjuk és hosszában négybe 
vágjuk. Kevés olajon cukrot karamellizálunk majd ezen pirít-
juk meg a feldarabolt hagymát. Felöntjük egy kevés vízzel, 

3 színű fasírt 
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majd el forraljuk. Ezt a folyamatot 5-6 alkalommal 
megismételjük amíg a hagyma cikkek teljesen szé-
tesnek és megpuhulnak. Ízesítjük kevés sóval és friss 
kakukkfűvel. 

TÁLALÁS: 
Tányér bal oldalára helyezett sült birsalmát megtölt-
jük, habzsákból kinyomott sütőtökös édesburgonya 
pürével. Mellé helyezzük a salotta hagymás szószt, 
aminek tetjére kerül a szeletelt fasírt. 

Varga Szilárd
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A karácsonyi menü általában minden családnál 
valamilyen hagyományos fogás. Viszont idén min-
denképp próbálj ki valami újat is, valami vegánt is, 
én azt mondom! Olyan ételt ajánlok, ami szerintem 
tökéletesen belesimul a többi közé, és kb. elkészül 
magától, alig kell vele foglalkozni.

Használhatsz kápia paprikát, tv-paprikát, kismé-
retű kaliforniait is. Variáld a színeket, legyen piros és 
sárga is közte.

HOZZÁVALÓK:
• 4 db paprika
• 150 g füstölt tofu
• 1/4 gerezd fokhagyma
• 2-2 ek zöldborsó és kukorica
• 2 ek barnarizs
• 1/2 ek füstölt fűszerpaprika
• olívaolaj, só

ELKÉSZÍTÉSE: 
Előkészületként főzz meg két evőkanál barnarizst. 
Készítsd elő a paprikákat is: vágd el őket hosszában, 
szedd ki a csumák nagyobb részét és fektesd min-
det egy jénai tálba. Ehhez a művelethez először jól 
vizsgáld meg a paprikáidat. :) Fontos, hogy melyik 

Karácsonyi sült töltött paprika
a stabil oldaluk, és az sem hátrány, ha szép magas lesz 
majd a perem, ezért igyekezz a laposabb oldalánál 
kettévágni. Sózd, borsozd meg, kicsit spricceld meg 
olívaolajjal is őket.

Ezután egy késes aprítóban turmixold össze 
a tofut a fokhagymával és 2-3 csipet sóval. Ne felejtsd 
el közben fellazítani 1 ek olivaolajjal és 2 ek vízzel. Ha 
nem kaptál füstölt tofut, jó a sima is, főleg, ha van 
otthon egy kis füstaromád, akkor tényleg ugyanott 
vagy a végén. Vedd ki a turmixból a krém 2/3-át, 
és egy külön tálban kézzel forgasd bele a főtt rizst, 
a borsót és a kukoricát. Ezután kóstold meg, hogy 
ízlik-e. Ez fontos! :)

Ha elégedett vagy az ízével, a tölteléket simítsd 
a paprikákba, majd kis olajjal locsold meg. Tedd be 
a sütőbe sülni 190 fokon 45 percre.

Amíg sül, készítsd el az öntetet. Ha minden igaz, 
a maradék 1/3 tofud még mindig a késes aprítód-
ban figyel, és csak arra vár, hogy úgy csinálhasson, 
mintha ő lenne a tejföl! :) Ezért adj hozzá még 2-3 
ek vizet és 1 mk ecetet. A sütés utolsó 10 percére 
simítsd a paprikák tetejére, és ha még nem tetted, 
itt mindenképp kapcsolj légkeverésre.

Szaluter Edit / kertkonyha.hu
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Franciasaláta kenyértölcsérben
ELKÉSZÍTÉSE: 
A sárgarépát megpucoljuk és 
felkockázzuk. Külön vízben meg-
főzzük a sárgarépát, a krumplit 
egészben és a zöldborsót. Kihűt-
jük a zöldségeket, a krumplit 
megpucoljuk és felkockázzuk. 
Habverővel kikeverjük a mártást: 
a tejfölt, a majonézt, a sót, a bor-
sot, a mustárt és a citromlevet. 
A zöldségeket tálba tesszük, és 
összekeverjük a mártással. Egy 
órára hűtőbe rakjuk. Közben elké-
szítjük a kenyértölcsért.

Kelesztőtálba keverjük a sót, 
belemorzsoljuk az élesztőt. Hoz-
záadjuk az olajat, és apránként 
beleöntjük a vizet. Rugalmas tész-
tát gyúrunk belőle, majd lefedjük, 

HOZZÁVALÓK:
• A salátához:
• egy sárgarépa
• egy kisebb alma
• egy közepes krumpli
• 20 dkg zöldborsó
• 2 csemegeuborka
• 3 dl tejföl
• 2 ek vegán majonéz
• 2 kk só
• egy csipet frissen őrölt feketebors
• 1 kk mustár
• 1 kk citromlé
• A tölcsérhez:
• 25 dkg liszt
• 1½ kk só
• 1 dkg friss élesztő
• 1 ek olaj
• 1-1½ dl langyos víz

és nagyjából egy óra alatt a dup-
lájára kelesztjük. Amikor megkelt, 
újra összegyúrjuk, és téglalap ala-
kúra nyújtjuk a tésztát. A tésztából 
2 centi széles csíkokat vágunk. 
Elővesszük a tölcsérformákat, 
vékonyan megkenjük olajjal, és 
körbetekerjük a tésztacsíkokkal 
úgy, hogy a rétegek fedjék egy-
mást. Előmelegített sütőben 200 
fokon 12-15 perc alatt aranybar-
nára sütjük.

A kihűlt tölcséreket tálalás előtt 
töltjük csak meg a salátával.

Hémangi / vegavarazs.hu
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A fagyöngy mágikus, transzcendens erőkkel 
bíró növény. A téli, romantikus filmek elen-
gedhetetlen kelléke és az ünnepek különle-
ges dekorációja. De vajon hogyan vált a fehér 
fagyöngy alatt történt csók az örökké tartó 
szerelem pecsétjévé? Utánajártam, hogy 
megfejtsem a titkát.

Csupán kevesen tudják, hogy e gömböly-
ded, örökzöld, félparazita cserje természetfe-
letti voltának eredete egy skandináv legen-
dában gyökerezik. Élt egyszer Baldur, a fény, 
az öröm és a megbékélés ifjú istene. Odin 
és Frigg fia volt ő. Egy éjjel Baldur vészjósló 
álmot látott. Anyját, Frigg istennőt megré-
misztette fia látomása. Ezért meglátogatott 
minden vadállatot, fát, követ, fémet, tüzet 
és vizet, és arra kérte őket, hogy óvják fiát. 
Az istennő azonban megfeledkezett a jelen-
téktelen fagyöngyről. Ez az óvatlanság Loki 
tudomására jutott, aki az ifjú isten féltékeny 
és rosszindulatú ellensége volt. Loki nyíl-
vesszőt készített a fagyöngyből és a világ-
talan Hödre, a sötétség istenére bízta azt. 

A karácsonyi 
fagyöngy 
nyomában
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A nyílvessző végül halálos sebet ejtett Balduron. Frigg 
istennő fájdalmasan zokogott, könnyei a fagyöngyre 
hulltak és apró, fehér bogyókkká változtak. Frigg 
ekkor azt kívánta, hogy a fagyöngy soha többet ne 
árthasson senkinek, és ezentúl akik alá állnak, sze-
retetük jeleként csókolják meg egymást.

A fagyöngy egy élősködő cserje, amely a fák koro-
nájába kapaszkodik szívógyökereivel. Gyakori gaz-
danövényei a lombhullató fák: nyár, hárs, juhar, kőris 
és tölgy. A termése sűrű. Áttetsző bogyóinak nyálkás 
húsa a rigófélék kedvelt csemegéje, viszont az emberi 
szervezetre mérgező befolyással bír. Régen légyfogó 
és madárlép készült belőle. Hajtásának azonban 
szívnyugtató, vérnyomáscsökkentő, szívritmus sza-
bályozó hatása van, valamint segít az érelmesze-
sedés megelőzésében. Értékes gyógynövényként 
tartják számon a népi gyógyászatban és a modern 
orvoslásban is. Gyógyító teája hideg vizes áztatással 
készül a szárított hajtásokból. A fagyöngyből gyári-
lag előállított készítményeket pedig az onkológia 
területén is használják.

Latin nevén Viscum album a druidák egyik szent 
növénye volt. Bogyói a fény csíráit jelképezték. 

A testet öltésnek azt a pillanatát szimbolizálta, ami-
kor belépünk az időbe. Talán ide vezethető vissza, 
hogy a skandináv népeknél a karácsony misztikus 
növénye és a Fény megszületésének szimbóluma 
a mai napig. A fagyöngy levágása arany sarlóval 
történt, és szakrális szertartássá vált a kelták idejében 
a téli és a nyári napfordulók ünnepein. Különleges 
erőt tulajdonítottak a tölgyfáról begyűjtött, apró 
cserjének. A druidák hittek abban, hogy a tölgyfa 
és a fagyöngy egyesíti az erőt és a bölcsességet. 
A szent növény begyűjtése a közösség beavatott, 
vallási vezetőinek kiváltsága volt.

A növény a kelta vallásban, az európai néphitben 
fontos szereppel bírt. És joggal van jelen az év egyik 
legszebb időszakában is, amikor a Fény megszületé-
sét ünnepeljük. A fagyöngy nem csupán gyönyörű, 
élő dísze lehet ünnepi otthonunknak, de a növényt 
körbelengő misztériummal áldottabbá és emelke-
dettebbé varázsolhatjuk a karácsonyt szeretteink 
körében.

Kovács Kata
https://unalynn.com
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Az 50 körüli férfi kék szemű, mosolya barátságos és 
melegséget sugárzó. Nem látszik hajléktalannak, 
és azt sem mondanám meg, hogy egy bajba került 
átlagpolgár, annyira ápolt, nyugodt és kedves. Pedig 
másképp aligha állt volna sorban 3 órát az élelmi-
szerért népligeti osztópontunkon, karácsony szent 
napján. Az idő enyhe, igazán kegyes, hálás ezért 
mindenki, aki fedél nélkül élőként érkezett. Interjút 
készítünk vele, hogy kicsit jobban megismerhessük 
az életét, nem csak őt magát, azokat az utcán vagy 
fűtetlen lakásokban, szállókon élő embereket, akik 
mindennapos vendégei ételosztó pontjainknak. 
Most persze többen vannak, sokkal többen, mint 
a hétköznapokon, hiszen a tartós élelmiszercsomag 
olyan, mint egy mágnes, vonzza a segítségre szoru-
lókat a krisnás ételosztásra. 

Engedélyt kérünk tőle a beszélgetéshez, felszerel-
jük rá a mikrofont, és megkérem, meséljen magáról.

„Mit meséljek?” – szűkül össze a szeme. Nem 

firtatom, csak a padlót nézem, tudom, hogy a leg-
több sorbanállónak kellemetlen a kérdés. Olyan, 
mintha ablakot akarnék nyitni egy világra, amelyet 
állandó kormozott-sötétség borít – nem véletlenül.

„Hogyan került ide?” – kérdezem félszegen, és 
a még most is több mint 1500 főt számláló sor felé 
biccentek fejemmel. 

„A szüleim halála után hatalmas tartozás szakadt 
rám” – kezdi – „Tulajdonképpen ez lett az örökségem. 
Bár már évtizedek óta fizetem, még mindig van 
belőle, 6 millió Forint.” Az összegtől az operatőr is 
behúzza a nyakát. Több száz életút van már mögöt-
tünk, közelről. Nem kellenek pénzügyi ismeretek 
vagy integrálszámítás, hogy tudjuk ez a hazai kereseti 
viszonyok között egyhamar „nem lesz meg”.

„Az adósságot nem sikerült rendeznem idejében, 
úgyhogy vitték a telket, a házat, a két autót.” – folytatja 
már kicsit bátrabban, látva, hogy őszintén együtt-
érzünk vele. „Hajléktalanszállón lakom, köztük pedig 

Képzelt riport az ételosztásonLépj közelebb!

Fotó: Pavel Bogolepov 
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terjed a hír, hogy karácsonykor önök csomagokat is 
osztanak a meleg étel mellé, ezért jöttem.”

A lelkemet valahogy nem hagyja nyugodni ez 
a történet, albérletben élőként, idős szülőkkel, átlag-
keresetből akár én is lehetnék ő. Vagyis, ez a személy. 
Merthogy a személy kicsit jobban feszik az ember 
lelkének a hétköznapokon, a steril, szakmai meg-
fogalmazás eltávolít minket a problémától, amely 
nyomasztó és megoldhatatlannak tűnik világunk-
ban. Pedig ő is ugyanúgy egy Ferenc, István vagy 
épp Pista valakinek… s meg-
lepetten kapom rajta az étel-
osztót a pult mögött, hogy ő 
név szerint ismeri a vendégeket 
és felveszi ezt a fonalat: „Julika 
néni, tetszik kérni még teát?” 
A révülésem elillan…

„De mi a terve?” – kérdezem 
ijedten a férfitől.

„Tervem? 52 évesen? Itt 
Magyarországon mindenkép-
pen hajléktalanszálóról dobják ki a csontomat. 29 
év hajléktalanság után ez olyan biztos, minthogy 
most itt állok. Ebből a helyzetből kijutni 52 évesen, 
lehetetlen. Ezért azt gondolom, hogy elmegyek 
külföldre és remélem, hogy soha többé nem jövök 
vissza. Pedig imádom a hazámat, de élhetetlen szá-
momra, emiatt a helyzet miatt.”

Emésztgetem a fájdalmát…
„Az, hogy elmegyek dolgozni és keresek naponta 

X ezer Forintot, az rendben van, de annak jó része 
elmegy élelmere és szállásra, ami nagyon sokba 
kerül, hogyha nem akarok egy hajléktalan tömeg-
szállón lakni, akár poloskák között. Akkor próbálok 
magamnak kifizetni egy picike szobát valahol, pár 
ezer Forintért. Nyilván elmegy a nagyrésze a fizeté-
semnek erre” – magyarázza a férfi, s mindkettőnk 
számára evidens, amiről beszél. 

Kilátástalanságot érzek. Egyre jobban úgy vagyok 
vele, hogy valami okos ötlettel én szeretném 

megoldani az 
életét, pedig 
tudom, hogy mindenki problémájába nem folyha-
tok bele.

„De mit dolgozik?” – kérdezem szinte számonké-
rően, megoldást remélve.

„Nézze – pillant rám nehéz tekintettel – nekem 
van 5 szakmám” – majd hosszan ecseteli az épí-
tőipartól a vendéglátóipari végzettségig melyikkel 
mely idényben, mekkora bevételre lehet szert tenni.

Dolgozó ember. Ápolt, kedves, intelligens, tanult. 
A kényszerpályára én sem találok megoldást fejem-
ben. Nincs kifogás, nincs ötletem és magyarázatom 
sem a helyzetre. Lehetnék bármikor az ő helyében, 
és ő lehetne bármikor az enyémben. Csak a sors 
valamiféle égi bűbájos fintora folytán osztották így 
a lapokat, hogy ma ő mesél és én kérdezek. 

„Tulajdonképpen mit jelent Önnek ez a csomag?” 
– kérdezem megadóan. Felismerve, hogy a hónap 

Fotók: Tas Balogh 
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elején még akár ő maga is meg tudná venni a cso-
mag tartalmát, de ha így tenne, akkor tizedikén már 
nem lenne fűtés, huszadikán pedig az a szoba sem, 
ahol most álomra hajtja fejét.

„Elég sok mindent. Mert erre sem kell költeni, és 
talán tudok főzni majd valahol. Néhány ezer Forint 
spórolás. Csepp a tengerben, szokták mondani. De 
cseppekből áll a tenger, nem?” – vigasztal moso-
lyával, megértve, hogy amit ő cipel élethelyzetet, 
nekem még hallgatni is teher. Megbillenti a kalapját 
és elballag a krisnás karácsonyi szeretetcsomaggal. 
Én pedig tudom, hogy ma nem csak az eszemhez, 
a szívemhez is szóltak, így talán tanultam valamit.

Fel kéne eszmélnem. Mert képzelt riport ugye. 
Lenne.  Csak az fáj a lelkemnek, hogy ebben a történet-
ben nincs semmi képzelődés. Ez a valóság napjainkban 
karácsonykor, Budapesten, a Népligetben. Ahogy 
ma visszanézem ezt a felvételt, a meleg tekintetű, 
kékszemű úrról, arra gondolok, hogy ez a Covid-jár-
vány csak hab volt a tortán neki és a hozzá hasonló 
cipőben járóknak. Mert aki ilyen mértékben képes 
értékelni a tenger cseppjeit, az napról napra él. Nincs 
tartaléka, ki van számítva minden fillér, gyógyszerre, 
ételre, fedélre. Felkapom a telefonom és a szüleimet 
tárcsázom: „Anyu? A decembert majd úgy kell ter-
vezni, hogy az ünnepek alatt idén is a téren leszek.”  

Legalább ennyit segíthetek.
Az ételosztásokra nem egy, 

hanem nagyon sok út vezet.

• Munkanélküliség,
• váratlan kiadások,
• bedőlt hitelek,
• hirtelen jött vagy tartós súlyos 

betegség,
• gyermekek körüli kiadások,
• rezsi-elmaradás, a tartozá-

sokból fakadó büntetések 
felgyülemlése,

• folyamatosan növekvő energia-, 
lakás- és albérlet árak,

• az ingázás megdrágulása a lakó-
hely és munkahely között,

• az öregségi nyugdíj alacsony 
mértéke

Ez csak néhány ok, amellyel mások 
is meleg mosolyú és kék szemű 
férfivá válnak.

Karácsonykor emberré, később, 
a munkanapokon pedig személlyé. 
Mert nekünk sokszor még a gondo-
lat terhét vinni is nehéz, nem hogy 
az életet, amely másoknak adatott.Fotó: Tas Balogh 
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Mi, az Ételt az Életért Alapítványnál 
azért dolgozunk, hogy reményt és 
kapaszkodót nyújtsunk a leginkább 
kiszolgáltatott és súlyosan rászoruló 
embereknek. Élelmiszersegéllyel és 
meleg ebéddel, friss, egészséges éte-
lekkel, olykor ruhával, játékokkal, füze-
tekkel segítünk. Finom, vegetáriánus 
ételekkel terítjük meg az asztalt és 
szeretnénk méltó életet biztosítani 
embertársainknak. Sokgyermekes 
családoknak, időseknek, magányos 
és beteg nyugdíjasoknak, tartós 
munkanélkülieknek, és azoknak, akik 
akár egy váratlan fordulattal elveszí-
tették mindenüket, de leginkább az 
életkedvüket. 

A Krisna-tudatú hívők 
Ételt az Életért Alapítványa évente:
• 500.000 tál meleg ételt,
• több száz tonna tartós élelmiszert,
• többek között 40 tonna élelmiszermentésből szár-

mazó élelmiszert oszt szét a rászorulóknak.

• 10 állandó osztóponton,
• 12 vidéki kistelepülésen,
• 400 önkéntes bevonásával,
• hajléktalanszállókon, a családok átmeneti otthoná-

ban, iskolákban, de a járvány alatt kórházakban is.

De veled, a támogatásoddal még sokkal többre is képesek 
lennénk! A karácsonyi szeretetlakomán idén ismét 10 000 
ember arcra szeretnénk mosolyt csalni! Segítesz?

www.eteltazeletert.hu 
Fodor Kata

Fotó: Tas Balogh 
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Karácsony napja, valamikor 
réges-régen, gyermekkoromban. 
Vidéki kisváros, négy emeletes, 
három lépcsőházas, parkkal öve-
zett sorház egy harmadik emeleti 
lakása. Nagymama, anyuka, két 
copfos kis iskolás: a család.

A „nagyszoba” ajtaja már zárva, 
a Jézuska érkezését várjuk. Mi, 
lányok leginkább a konyha és 
a gyerekszoba között ingázunk, 
ha tudunk, besegítünk a kony-
hai műveletekbe, de leginkább 
a szobánkba bújva motoszkálunk. 
A húgom rajzol, én olvasok. Több-
nyire olvasok mindent, ami csak 
elém kerül.

A konyhából néha hangok csat-
tannak, apró viták zaja hallatszik az 
étel körül, hogy mi mikor lesz kész, 
majd sértődött visszaválaszok, és 
huzakodás megy az idő felett. Még 
jobban belebújnék a könyvembe 
az emeletes ágy alsó zugában. 
Kicsit izgulok is, hogy vajon mit 
hoz a Jézuska ajándékba. Persze 
már tudom, hogy elég jó sosem 
lehetek, tanulni is utálok, bár 
a bizonyítvány nem ezt mutatja. 
Az jó. Meglátjuk, hogy ér-e valamit 
a Jezuskának az, hogy vagyok, aki 
vagyok, néha gyerekfejjel mentve 
magam körül a mentehetőt.

Szenteste van. Sötétedik. Öltö-
zünk szépen, a húgom meg én. 
Kabátokba bugyolálva álldogá-
lunk, s Nagyika még egy gondos 
mozdulattal behúzza a nyakunk 
körül a sálat. Kis, fehér kötött sap-
kánkat is eligazítja, lehúzza a hom-
lokunk közepéig. Az én, gyermeki 
szememben ronda kis csizma föl 
a lábra, kesztyű a pedig kézre. Köz-
ben már Nagyika is kész. Teveszőr 
- vagy tudomis én milyen - bun-
dájában, cirógatni való kucsmája 

Nagyikám       
   emléke 

Olvasás közben egy egészen 
más világba lépek be. Olyan 
világba, ami gyermekként ugyan 
ismeretlen, de az író úgy szövi 
a szavakat és a képeket lapról 
lapra, hogy mind közelebb húzo-
dom a szereplőkhöz. Érzem őket, 
élem őket. Történeteikben új, 
eddig nem tapasztalt érzelmek 
kelnek fel bennem. Nem is csak 
olvasok, de tanulok. A betűkön 
át tanulok érteni, megérteni. Éle-
tet, életeket élni idegenek életein 
keresztül. Ilyenkor eltűnik az igazi 
világ. Az én kis furcsa és értelmez-
hetetlen, ismerős mégis idegen 
„valódi” világom. 
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alatt az ajtóból határozott utasítást 
ad nekünk, lányoknak az indulásra. 

Anyu marad a konyhában. Kap-
kod, ideges, szegény hajszoltan 
készülődik a fazék- és tepsifor-
gatagban. A hangulat feszes, de 
reményteli: kint hull a hó. Legalább 
hull a hó.

Mire kitesszük a lábunkat a ház-
ból, vastag takaróként fedi be az 
utcákat, a parkot. A lámpafényben 
gyönyörű körtáncot járnak a pely-
hek, bámulom. Csizmánk talpa 
alatt friss, ropogós nyikorgással 
terül szét a szőnyeg, adja meg 
magát a taposásnak. Utánozha-
tatlan az élmény: hullik és hul-
lik a magasból az áldás. Fel, fel 
kell emelni az arcot, hadd csípje 
a hideg, nem baj, hogy csíp, ki 
kell tátani a szánkat, kapkodni 
be a pelyheket, nevetni, játszani, 
örülni, lélegezni. Kicsit lélegezni 
végre kint, a világban...

Együtt megyünk, hárman 
megyünk. A piciny katolikus temp-
lomba, a falu felé. Szakad, szakad 
a hó, Nagyi mesél. Mesél a Jézus-
káról a jászolban, a meleget fújó, 
védelmező állatokról. És mesél 
néha Dédikéről meg Papókáról 
is, a szüleiről. Nekünk, a húgommal 

Nézzük, és elvisszük magunk-
kal ezt a képet. Elvisszük haza, 
ahová talán, mire a kezünk alatt 
mozdul a kilincs, meg is érkezik 
Jézuska karácsonyfája. Alatta az 
ajándékokkal.

A templom sejtelmes csendje, 
félsötétje, a jászol, a húgom kis 
pirospozsgás arca, a tevés bunda 
furcsa illata, Nagyi kezének bizton-
sága, hangjának melege, az út ide 
és hazafelé együtt: karácsony. Ez 
az igazi karácsony.

Régen elmúlt már minden. 
A gyermekkor, Nagyika, a teveszőr 
kabát sehol. Elmúlt, de minden 
pillanata itt maradt, idebent, a szí-
vem egy zugában. Ettől örök, ettől 
marad örök, mert megőrzöm, és 
emlékezem a szeretet értékes 
pillanataira. Míg élek, Nagyikám 
emléke sosem hal meg.

És csak hullott, hullott a hó. 
Mesebeli álom…

Mátyássy Lilla

talán mindegy is, hogy miről 
beszél. Hangulat van, karácsony 
van. Csak megyünk, megyünk 
a varázsos hóesésben, az erős 
hideget ellensúlyozó melegsárga 
fényű lámpák fényében, az egyet-
len biztonságot adó felnőtt hang-
jának ölelésében, Isten házába.

A templomban csend uralko-
dik. Talán még hidegebb van bent, 
mint odakint. Tömjénillat terjeng, 
picit ijesztő, picit halál íze van. 
Nagyi fogja a kezem. Jó itt lenni. 
Jó most így lenni. 

Nincsenek sokan (még nem 
túl ajánlatos ebben a korszak-
ban a templomjárás). Mi mégis 
itt vagyunk. Hárman. Nézzük 
a feldíszített jászolt, a jászolban 
békésen szendergő kis Jézust. 
Nézzük, ahogy a szülők, az állatok 
és a három király aggódó-féltő 
tekintettel velünk együtt körüláll-
ják őt. Gondolunk valamit. Érzünk 
is valamit.

„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”

(Ady Endre)
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December 2. A rabszolgaság felszámolásának világnapja

1915. december 2. Albert Einstein közzéteszi relativitáselméletét

1492. december 5. Kolumbusz Kristóf felfedezi Hispaniolát, a mai Haiti és Domi-
nikai Köztársaság területét

December 6. Mikulás napja: Szent Miklós püspök emlékére

1941. december 7.  Japán repülőgépekkel megtámadja az Egyesült Államok Pearl 
Harbor-i haditengerészeti támaszpontját, megsemmisíti az amerikai flotta 
jelentős részét

December 10. Nobel-díjak átadása – ezen a napon hunyt el Alfred Nobel

December 11. az UNICEF születésnapja

1911. december 12. Delhi lett India fővárosa Kalkutta helyett

1950. december 19. a Dalai láma a kínai invázió miatt elmenekül Tibetből

1476. december 22. Budán házasságot kötött Mátyás király és Aragóniai Beatrix

December 24. Szenteste Jézus születésének napja

1997. december 24.  Első alkalommal gyújtanak Hanuka gyertyát 
hivatalosan Vatikánban

1818. december 25. Először csendül fel az egyik legismertebb karácsonyi dal, 
a Csendes éj (Stille Nacht) Franz Joseph Gruber és Joseph Mohr szerzeménye 
az ausztriai Oberndorf bei Salzburgban

1953. december 30.  Először kezdik árusítani Az Egyesült Államokban a színes 
televíziót (ára: 1175 dollár)

1927. december 31-én született Ruttkai Éva Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar 
színésznő

Helló december!
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BÖNGÉSZTÜNK A NETEN

• Csináld magad! 
(tovább: otthonokesmegoldasok.hu)

• Téli gyógymódok
 (tovább: egeszsegkalauz.hu)

• Mire jó a citrom 
(tovább: femcafe.hu)

• Kalóriaégetés
 (tovább: hazipatika.com)

A kakukkfűvet már az egyiptomiak és a görögök 
is használták, de ma már minden konyhában 
nélkülözhetetlen. 

Erős, kámforos aromája miatt óvatosan kell 
használni, mert túladagolva megváltoztatja az 
étel jellegét. Illóolajainak megőrzése érdekében 
jól zárható edényben kell tartani. Friss ágacskái 
néhány napig hűtőben is elállnak.

Fertőtlenítő, emésztésserkentő. Nőgyógyá-
szati problémák esetén hatásos, jó köhögés-
csillapító. Teáját szélbántalmak, étvágytalan-
ság, köhögés és görcsök, szamárköhögés ellen 
alkalmazzák. Háztartási, likőr- és élelmiszeripari 

fűszer is. Az illóolajat epehajtó, bélféregűző, 
bőrvörösítő kenőcsökben és bedörzsölőkben, 
viszketést csillapító kenőcsökben, szájvizekben 
használják. A benne lévő timol fertőtlenítő, bél-
féregűző hatású.

Alkalmazzák fogpépekben, hajvizekhez is. 
Kerti elsősegélyként a frissen szedett leveleket 
a sebre lehet szórni, míg a sebet kitisztíthatjuk. 
A seb kimosása után illóolajjal fertőtleníthetünk. 
Fertőtlenítő hatása miatt régen pusztító járvá-
nyok visszaszorítására is alkalmazták.

Forrás: egeszsegtukor.hu

A KAKUKKFŰ

Iratkozz fel te is: www.108.hu/magazin 39
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Nézd meg és töltsd le 
korábbi számainkat!

Tetszenek a 108.hu magazinok? Szeretnéd, hogy saját szolgáltatásod, terméked és üzleted is ilyen szín-
vonalasan jelenjen meg? Segítünk plakátod, szórólapod, reklámanyagaid elkészítésében. Keress bennünket 
az alábbi elérhetőségeken. info@108.hu 06-30-464-7760, www.108.hu/grafikai-munka

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

Ízek hatása az 
ájurvédában

Készíts cukormentes 
befőttet!

A nő hétszer

Létezik-e 
könnyű út?

1 2 .  É V F O LYA M  7 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

108 Megtekintés

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

Rózsa 
a szépségápolásban
Virágesszenciákkal 
az egészségért
Kozmetikai 
tanácsadó nyárra

1 2 .  É V F O LYA M  6 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

107 Megtekintés

Nyár van, 
töltsd fel 
magad 

energiával!

SZÍVÜNK 
EGÉSZSÉGÉÉRT

Kaotikus 
lakásból 
harmonikus 
otthon

Hűtsd 
magad!

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

1 2 .  É V F O LYA M  5 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

106 Megtekintés

A rossz tartás 
következményei

A változás 
az egyetlen 
állandó

ESTI SÉTA

SZÍVÜNK 
EGÉSZSÉGÉÉRT

Mire 
figyeljünk, 
ha vaszati 
kertet 
szeretnénk
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1 2 .  É V F O LYA M  4 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

105 Megtekintés

Ősi praktikánk, 

Mitől lesz boldoga nő A fogyókúra 
csapdái

Tavaszolj 
ájurvédával!
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az inhalálás

1 2 .  É V F O LYA M  3 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

104 Megtekintés

Szupertáplálékokkal 
a babáért

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

Ízek és ájurvéda

A vonzódás 
nehéz 

pszichológiája

Az ideális 
testsúlyról

1 2 .  É V F O LYA M  2 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

103 Megtekintés

A pihentető 
alvás

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

Lélekemelő illatok

Így kezDd el 
az új évet!

immunerosítés
Téli

1 2 .  É V F O LYA M  1 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

102 Megtekintés

Amit a 
karácsonyról 
tudni kell

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

Örömteli 
készülődést!

Ajándékozz 
szívbol!

  A 
karácsony 
 illata

1 1 .  É V F O LYA M  8 .  S Z Á M ÉLETRE KELTÜNK!Ingyenes

108.hu

101 Megtekintés

Ott felejtett dolgok

Hogyan  
előzzük  
meg a téli 
betegségeket 

Az ősz kincsei

Az egyetlen 
állandó  
a változás 
maga

A  M I N Ő S É G I  É L E T M Ó D  M A G A Z I N J A

SZ
ÁM!
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hÚgy érzed, hogy elakadtál az 
életedben?

Nem tudod kezelni a nagy stresszt, 
ami rád nehezedik?

Úgy érzed, hogy az életed csak elte-
lik és nem tudsz előrelépni?

Úgy érzed, hogy saját magad vagy 
a sikered és boldogságod legna-

gyobb akadálya?

Szeretnéd újra felfedezni, hogy 
milyen ki nem aknázott lehetőségek 
szunnyadnak benned?

Ha a fenti kérdésekre legalább egy igen 
válaszod van, ne aggódj, mert
1. Ez teljesen normális. Sokan érzik így magu-
kat, még ha nem is kürtölik világgá.
2. Tudok neked segíteni, egyszerűbben és 
gyorsabban, mint gondolnád.

Próbáld ki, hogy milyen lenne egy life coa-
ch-csal dolgozni. Egy 20 perces, ingyenes 
life coaching konzultációt ajánlunk skype-on 
vagy vezetékes telefonon.

Ne hagyd ki ezt a lehetőséget. Hozd ki te is 
a maximumot az életedből! Jelentkezz most 
az ingyenes life coachingra!

Mindössze annyit kell tenned, hogy kül-
desz egy emailt a m@108.hu címre. Ebben írj 
egy pár sort magadról, és arról, hogy miben 
tudna neked Manorám segíteni. Add meg az 
elérhetőségeidet is, ahol időpont egyeztetés 
miatt keresni fogunk.

Ha pedig már most kedvet kaptál és sze-
retnél life coachingra jelentkezni, akkor azt 
a www.kozakmihaly.com linken teheted meg.

További információ: (30) 231-8722.

Termet keresel foglalkozásaidnak?

Ha már megvan, hogy mit szeretnél csinálni, de 

még nincs meg hozzá a helyszíned, akkor gyere 

és nézd meg a termeinket.

Jógaórák 10-12 fő, 30-40 fős előadások, 

pszichodráma csoportok, családállítás, stb.

Központi, könnyen megközelíthető helyen (Jászai 

Mari térnél, 2, 4, 6-os villamos, 75, 76-os troli)

Érdeklődni lehet: (30) 464-7760, info@108.hu, 

www.108.hu/teremberlet

www.108.hu

108.hu
L É L E K • E G É SZS ÉG • Í Z E K

M A G A Z I N

CIKKÍRÓK 
JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJUK!

Keresünk bloggereket, lelkes 
írókat, akik a honlapunkhoz 
és magazinunkhoz közelálló 
témákról írnának cikkeket.

További információ: 
www.108.hu/cikkiras,  
Email: info@108.hu 
vagy hívj bennünket 
a 06-30-464 7760 számon.

mailto:m%40108.hu?subject=
http://www.kozakmihaly.com
http://www.108.hu/teremberlet
http://www.108.hu
http://www.108.hu/cikkiras


Születésnapra vagy más alkalmakra jándékozz egészséget! 

Vásárolj ajándékutalványt bármely tanfolyamunkra, és kápráztasd 

el családtagjaidat és barátaidat egy különleges meglepetéssel!

Az utalványt e-mailben, telefonon keresztül, vagy személyesen 

tudod megrendelni és megvásárolni.

Elérhetőségeink: 108 Életmódközpont, 

1137 Budapest, Szent István krt. 6., III/12.

(27-es csengő), Tel.: (30) 464-7760

E-mail: info@108.hu

   www.108.hu/ajandek

AJÁNDÉK TESTNEK ÉS LÉLEKNEK

108.hu
– a minôségi életmód magazinja

Havonta megjelenő, ingyenes magazinunk 
40 színes oldalon, tele izgalmas cikkekkel, 
PDF formátumban érkezik meg hozzád e-mailben.

Egyszerű, de könnyű tippek 
a teljesebb életedhez

Segíti a testi és lelki feltöltődésed

Mindez környezetbarát módon, 
papír nélkül a gépeden

Szeretnék havonta friss híreket, információkat kapni arról, 

hogyan tehetem minôségibbé az életemet.

mailto:info%40108.hu?subject=
http://www.108.hu/ajandek
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