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Ön elhiszi, hogy pár millióért visszanő a levágott 

láb? 

 

HANULA ZSOLT 2016.03.04. index.hu 

Minden szakmának megvannak a maga csúcsragadozói, a legjobban 

fizetett és legprofibb szakemberek, akiknek minden trükk a kisujjukban 

van. Nincs ez másként az alternatív medicina világában sem, ahol ma már 

Dunát, sőt Facebookot lehet rekeszteni a csillagenergiával, 

szellemsebészettel, szeretetesszenciával és hasonlókkal „gyógyító” 

sarlatánokkal. Na, ők mind kispályás amatőrök ahhoz képest, ami most 

jön: bemutatjuk a theta healinget, a legdrágább átverést az ezoterikus 

egészségügy világában. 

Kelj fel, és járj! 

A theta healinget a hivatalos eredettörténet szerint egy Vianna Stibal nevű 

hölgy találta fel, miután meditációval kigyógyította saját magát a rákból, 
eközben théta-állapotban kapcsolatba lépett a Teremtővel, és rájött, hogyan 

lehet a gondolat erejével a DNS-t közvetlenül manipulálni. 

 

Vianna Stibal Fotó: youtube 

A gyógyító ereje idővel olyan nagyra nőtt, hogy ma már tetszőleges betegséget, 

de leginkább rákot és AIDS-et is tud gyógyítani, saját bevallása szerint három 

perc leforgása alatt. Sőt, a BBC oknyomozó riportjából az is kiderül, hogy az 
amputált láb visszanövesztése is megy neki, a szimpla rákgyógyítás pedig 

telefonon át is megoldható. 

Gyönyörű történet, ha még midikloriánok is lennének benne, George Lucas 
már rég leperelte volna az alsóneműt Vianna Stibalról. 

Erre a vallásos-ezoterikus-áltudományos katyvaszra Ms. Stibal jó üzleti 

érzékkel egész iparágat épített, aminek lényege, hogy méregdrága 

tanfolyamokon átadja a fizető vendégeknek a théta-gyógyítás titkát – persze 

egy ideje már nem ő, hanem a tanítványai –, amivel bárki képessé válik... hm, 

lássuk, mire is (korántsem teljes válogatás következik magyar tanfolyamok 
tananyagaiból): 

 12 szálas DNS aktiválása 

http://www.thetahealing.com/about-vianna-stibal-founder.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2Fprogrammes%2Fnewsnight%2F9519657.stm
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 a víz molekuláris szerkezetének megváltoztatása 

 fizikai tárgyak mozgatása telekinézissel, 

 spirituális dupla elhelyezkedés (tudatosan két helyen tartózkodni 

egyszerre) 

 közvetlenül a mitokondriumon keresztül történő gyógyítás a 
sejtekben/DNS-ben 

 géncsere-terápia 

 a DNS megváltoztatása 

 angyalokkal és növényekkel való kommunikáció 

Nyilván nem kell hosszasan ecsetelnünk, hogy mindez milyen szinten 
ellenkezik a tudománnyal, a józan ésszel és a logikával. Azért megkérdeztük a 

Magyar Tudományos Akadémiát, hogy mi a véleményük a dologról, elvégre a 

Nobel-díjhoz (ami a minimum lenne egy ilyen csoda számára) valószínűleg 
rajtuk keresztül vezet a théta-gyógyítók számára legrövidebb út. Válaszuk 

példás önuralomról tanúskodik: 

Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya a tényeken alapuló orvoslás elvét 
követve a Cochrane Database of Systematic Reviews elemzése alapján foglal 

állást az egyes orvosi diagnosztikus és terápiás eljárásokról. Fent nevezett 

eljárással (theta healing) kapcsolatban nem található adat arra vonatkozólag, 
hogy e kritériumok alapján kedvező hatása lenne a beavatkozásnak. 

A BBC kérdésére Edzard Ernst professzor, az alternatív medicina kutatásának 

első számú szaktekintélye már kissé keményebben fogalmazott: a théta-
gyógyítást totális nonszensznek nevezte, ami mögött az égvilágon semmilyen 

bizonyíték nincs, az alkalmazása pedig akkora felelőtlenség, hogy az inkább 

már bűncselekmény. 2013-ban egy volt diákja perelte be Vianna Stibalt 
Idahóban, azt állítva, hogy az egész theta healing egy merő humbug, és pénzt 

kérni az oktatásáért szimpla csalás. A bíróság igazat is adott neki, és bő 500 

ezer dollár megfizetésérekötelezte Stibalt. 

Mindezek ellenére a théta-biznisz máig virágzik, és természetesen 

Magyarországra is elért. 

Théta-mi? 

 

Az ezoterikus-áltudományos szélhámosságok általános receptje,hogy valami 
tényleg létező, tudományosan igazolt jelenség totális félremagyarázására 

alapoznak. A theta healing esetében is ez a helyzet; théta-agyhullám ugyanis 

valóban van. Na és mi is ez? A gyakorló theta healing oktatók szerint: 

A théta-agyhullám állapotában fókuszált figyelmünkkel – belépve a Kvantum 

Térbe – megzabolázhatjuk a Mindenség Teremtő Erejét és azonnali érzelmi, 

mentális és fizikai állapotváltozást tapasztalhatunk. 

A valóság ennél kicsit unalmasabb. Az ember agyában az idegsejtek közti 

kommunikáció elektromos jelekkel működik, nagyon alacsony feszültségen. 

Gimnáziumi fizika: a feszültség mágneses teret hoz létre, az pedig elektromos 
mezőt. Ha elektródákat teszünk valakinek a fejére, az agya elektromos 

aktivitását meg is tudjuk mérni – pontosan ezt csinálja az EEG készülék. Ez az 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2Fprogrammes%2Fnewsnight%2F9519657.stm
https://thetahealingfraud.wordpress.com/2013/07/29/court-decision-vianna-and-theta-healing-guilty-of-fraud/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.idcourts.us%2Frepository%2Fstart.do
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.idcourts.us%2Frepository%2Fstart.do
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elektromos mező nem állandó erősségű, hanem pulzál, nagyjából annak 

megfelelő intenzitással, hogy mennyire erőltetjük meg éppen az agyunkat; ez 
az EEG ábráján egy hullámként jelenik meg. Ezt a hullámot, attól függően, 

hogy milyen sűrűn jönnek benne a hegyek és völgyek (fizikusul: mekkora a jel 

frekvenciája), több kategóriába soroljuk. Ilyen például delta-hullám, amit 
tipikusan alvás közben produkál az agy, vagy ott van az ébrenlétre jellemző 

alfa-hullám, valamint az erős koncentrációt jelző béta-hullám. És ilyen a théta-

hullám is, a 4 és 7 Hz közötti frekvenciájú agyhullámokat sorolják ide, 

jellemzően elalvásközeli állapotban vagy mély meditációban, vagyis lelassult 

agyműködés mellett figyelhető meg. 

Ééééés... ennyi. A théta-hullám nem egy misztikus energiamező, nem direkt 
telefonvonal az összes vallás összes istenéhez, hanem az idegsejtek közti 

kommunikáció egyik sebességfokozata, amit az EEG egy bizonyos formájú 
görbeként rajzol le a papírra. 

Innentől a többi már mese habbal, hogy finoman fogalmazzunk. De hát miért 

is akarnánk finoman fogalmazni? Ezért pénzt kérni átverés, csalás, hazugság, 

kuruzslás, sarlatánság. Ilyen dolgok egyszerűen nem léteznek, mint gondolati 

erővel megváltoztatott molekuláris szerkezet, géncsere meg 12 szálú DNS. 

Tudományos szempontból ez mind értelmezhetetlen halandzsa, bárki tud 
ilyeneket kitalálni, csak véletlenszerűen kell egymás után dobálni ezoterikusan 

és tudományosan hangzó szavakat, kb. fele-fele arányban vegyítve őket. 

Tessék: lélekmolekula fényaktiválása kvantumáldással. Kristályinformáció-
teremtő angyaluniverzum. Mindegy, csak a rákot gyógyítsa, mert anélkül ma 

már nem lehet labdába rúgni az ezobio-gyógyítói pályán. 

Spirituális árcédulák 

 

A theta healing leginkább azzal emelkedik ki az ezoterikus gyógyító 

sarlatánságok tengeréből, hogy meghökkentően drágán méri a csodatevést. 

Egy alaptanfolyam 60-150 ezer forint körül indul, haladó szinten általánosak 
a 3-400 ezres árak, de futottam bele 575 ezerért is Theta Healing Intuitív 

Anatómia tanfolyamba, aminek már a puszta neve is elég egész egyetemi 

tanszékek holisztikus porig rombolására. Ezen a tanfolyamon egyébként a 
meditáció erejével többek között 

 eltávolítasz élősködőket, gombákat, baktériumokat, vírusokat a 
testedből; 

 naponta tágítod a tudatodat olyan letöltésekkel, amik alapvetően 
javítják életedet; 

 tisztítást végzel Minden Szinten és a Csoporttudatosságokban; 

 pozitív, egészséges rezgést és energiát sugárzol a 3. hét végére. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fthetahealing.hu%2Ftanfolyamok%2Ftheta-healing-intuitiv-anatomia%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fthetahealing.hu%2Ftanfolyamok%2Ftheta-healing-intuitiv-anatomia%2F
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A tanfolyamok ráadásul egymásra épülnek, mint az igazi egyetemi tananyag; 

egy teljes sorozat 10-12 tanfolyamból is állhat. A végére a Minden Szinten és 
a Csoporttudatosságban érezhető tisztítás a pénztárcát is jelentős mértékben 

eléri: bőven milliós összeg lesz a végső számlán. Ami egy csomó nem létező 

dologról szóló bullshitért, plusz némi önbizalom-erősítő 
konyhapszichológiáért azért határozottan nem kevés. 

Magyarországon több tucat théta-gyógyító tart tanfolyamokat és szeánszokat, 

tele van a Google a fizetett hirdetéseikkel. Általában művelődési házakban, 
jógaközpontokban tartják a tanfolyamaikat (akad, ami több hétig tart), de van, 

aki telefonon és Skype-on át is működik. A Facebookon a „Theta Healing 

konzulensek közössége” csoportnak több mint 500 tagja van, ami azt 
feltételezi, hogy minimum ennyien kifizették és végigcsinálták a 

tanfolyamokat haladó szintig. Valószínűleg most ön is éppen ezt szorozgatja 
fel a 3-4-500 ezres tanfolyamárakkal, és ökölbe szorul a keze az egéren. Pedig 

a legdurvább rész még hátravan. 

DNS-aktiválás plusz áfa 

Az ezoterikus-alternatív medicina világa nem éppen arról híres, hogy magas 

lenne az adómorál; általában zsebből zsebbe megy az univerzum 

szeretetenergiájának nagyon is anyagi ellenértéke. A théta-tanfolyamok után 
érdeklődve viszont rendszerint azt kaptam, hogy igen, természetesen van 

számla, ha szeretném. Mint kiderült, a tanfolyamok mögött valós cégek állnak, 

általában egyszemélyes kis bt.-k és kft.-k, pár millió forintos éves bevétellel 
(ami persze nem túl életszerű a tanfolyamok árai mellett, de ezt most hagyjuk). 

A cégek tevékenységi körei között látványos az átfedés: a 8559-es TEÁOR-

számú „Máshová nem sorolható egyéb oktatás”. Ennek a hivatalos 

leírásában ez szerepel a példák felsorolásának végén: 

természetgyógyászati (pl. talpmasszázs, Reiki-, Aroló- és ezoterikus /alkímia, 

jóslás, radiesztéta, asztrológia, hermetika, agykontroll/ stb.) tanfolyamok 

Jól olvasta: Magyarországon, 2016-ban, 900 évvel Könyves Kálmán és a 

„boszorkányok pedig nincsenek” után a gazdasági tevékenységek állami 

osztályozási rendszerében hivatalosan szerepel az alkímia és a jóslás mint 

elismert, számlaképes üzlet. Ebből fakadóan pedig a végén a stb. szócska alá 
elfér bármilyen áltudományos humbug, ameddig csak az emberi fantázia és 

pénzéhség elér. 

Megkérdeztük a TEÁOR-számok ügyében illetékes Központi Statisztikai 
Hivatal Módszertani Főosztályát, hogy ez hogyan lehetséges. „A TEÁOR egy 

világszintű osztályozáson alapuló, az Európai Unió egész területén a 

statisztikában kötelező jelleggel alkalmazott osztályozás, ami nem lehet 
tekintettel egyes államok jogrendjére. Lehetnek olyan tevékenységek, amelyek 

az egyik országban legálisan folytathatók, míg egy másik államban a végzése 

tiltott. A TEÁOR nem különbözteti meg a hivatalos és nem hivatalos, illetve 
legális és illegális termelést. A statisztikai adatoknak ugyanis minden 

tevékenységet teljeskörűen le kell fednie" – tudtuk meg. 

De itt még nincs vége a történetnek, hiszen a TEÁOR a statisztikai funkcióján 

felül a gazdasági egységek nyilvántartására is szolgál. Minden vállalkozás a 

saját felelősségére választja ki a tevékenységeket, amiket végezni kíván; 

ezeket aztán a NAV-nál kell bejelenteni. „A KSH átveszi a gazdasági egység 

által megjelölt főtevékenysége,t és ennek segítségével képezi a statisztikai 

számjelet. A folyamat automatikusan zajlik, a KSH-nak nincs hatósági jogköre, 
melynek alapján vizsgálhatná azt, hogy a vállalkozás a bejelentett 

tevékenységét jogszerűen végzi-e. Erre a NAV-nak és az illetékes 

minisztériumnak (vagy az általa kijelölt közigazgatási szervezetének) van 
törvényi felhatalmazása" – írta kérdésünkre a statisztikai hivatal sajtóosztálya. 

Az a fura helyzet állt tehát elő, hogy illegális dolgoknak is lehet TEÁOR-

számuk, ami alapján számlát lehet adni róluk. Csakhogy. A Magyarországon 

egészségügyi tevékenységként végezhető természetgyógyászati 

tevékenységeket a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet szabályozza, ez pedig jóval 

szűkebben határozza meg az elismert alternatív gyógyító tevékenységeket, 
mint az ENSZ statisztikai részlege; nincs is a listában 12 szálú DNS-aktiválás 

meg géncsere. Ezt a csapdát kerülik ki ügyesen a théta-gyógyítók azzal, hogy 

ők nem is egészségügyi tevékenységet folytatnak, hanem oktatásit: nem 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fthetahealinganahita.hu%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F321968307909384%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.ceginfo.hu%2Fceg%2Ftraining-consulting-kft-1840785.html%23cegkivonat
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.ceginfo.hu%2Fceg%2Fkadri-med-kft-1866525.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.ceginfo.hu%2Fceg%2Falbert-bernath-kereskedelmi-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag-7842814.html%23cegkivonat
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.ceginfo.hu%2Fceg%2Fthetaverzum-kft-26944140.html%23cegkivonat
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.ceginfo.hu%2Fceg%2Ftheta-otthon-bt-480007.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.teaorszamok.hu%2F8559%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.teaorszamok.hu%2F8559%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Ftortenelem%2F2016%2F02%2F03%2Fvolt_egyszer_egy_kiraly_tudott_olvasni%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjr%2Fgen%2Fhjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA0400002.EUM
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gyógyítanak, hanem megtanítanak gyógyítani. Sakk-matt, lehet a kasszához 

fáradni. 

Jogában áll hülyének lenni 

 

Fotó: Andrew Ostrovsky 

Az ezoterikus-áltudományos kamugyógyászat átsétál a jog szélesre tárt 

kiskapuin, köszöni szépen a támogatást a romokban heverő egészségügynek, 

és a fillérekért szemrebbenés nélkül bármilyen kártékony és veszélyes 
hülyeséget leíró baráti underground médiának (tegyük hozzá: az így szerzett 

kattintásokat egy ideje a hagyományos média sem veti meg – igen, rád 

nézek,Kiskegyed!), és mára eljutott addig, hogy utolsó kihívásként az ár 
területén feszegeti a saját határait. Igen, mindenkinek jogában van akkora 

idiótának lenni, hogy 575 ezer forint plusz áfát fizessen azért, hogy 

sületlenségeket hallgasson intuitív anatómia címszó alatt, és ezzel tágítsa-
tisztítsa a tudatát (Minden Szinten és a Csoporttudatosságban!). Ennek mindig 

is megvoltak és meglesznek a vámszedői – a szomorú az egészben az, hogy ők 

ma abszolút zavartalanul dolgozhatnak, és embereknek kell meghalniuk azért, 

hogy valakinek egyszer talán eszébe jusson tenni valamit ellenük. 

(A cikk írásában nyújtott segítségért köszönet illeti az Újra meg újra blogot.) 

Kiütéses győzelmet aratott a homeopátia 

Svájcban 

DR. BOLDOGKŐI ZSOLT 2016.03.31. origo.hu 

A 2009-es népszavazáson vereséget szenvedett az értelem az irracionális 

gondolkodástól, a népakarat miatt az állam kénytelen volt visszatérni az 

úgynevezett alternatív medicina finanszírozására. 

Először megszüntették az állami finanszírozást 

A svájci hatóságok 2005-ben megszüntették az alternatív orvoslás állami 

támogatását arra hivatkozva, hogy e módszerek hatásossága nincs megfelelő 

bizonyítékokkal alátámasztva. 

Nagy lett az össznépi felháborodás a gyakori népszavazásairól ismert alpesi 

országban. 

 

A homeopatikus hígítási elv ugyanannyira irracionális, mint például a víz 

"emlékezete" Forrás: Origo 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F02%2F01%2Fitt_egy_recept_ami_egyszer_es_mindenkorra_veget_vet_a_torokfajasnak%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F02%2F01%2Fitt_egy_recept_ami_egyszer_es_mindenkorra_veget_vet_a_torokfajasnak%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2014%2F11%2F17%2Flassuk_ma_eppen_mi_gyogyitja_a_rakot%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fkiskegyed.blikk.hu%2Ftest-es-lelek
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2014%2F12%2F12%2Fvadat_emeltek_a_halalra_eheztetett_masfel_eves_kisfiu_ugyeben%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fujramegujra.blog.hu%2F
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Az elégedetlenség 2009-ben népszavazásba torkollott, ahol az értelem 

kétharmados vereséget szenvedett a téveszmék által uralt gondolkodással 
szemben, melynek eredményeként az állam 2012-ben kénytelen volt 

visszatérni az alternatív medicina állami finanszírozásra. 

 

Kiürítenek egy szavazóurnát Genfben 2014. február 9-én, miután befejeződött 
a bevándorlás korlátozásáról és az abortusz finanszírozásáról rendezett svájci 

népszavazás. Svájcban történelmi tradíciói vannak a közvetlen demokrácia 

egyik eszközének, a népszavazásnak Forrás: MTI/EPA/Anja 
Niedringhaus 

Volt azonban egy kitétel, amely szerint egy hatéves periódusban igazolni kell 

e módszerek hatásosságát, s ha ez nem sikerül, akkor az állam újra kivonul 
majd e terültről - legalábbis ez volt a terv. 

A józan ész átmenetileg vereséget szenvedett az alpesi országban 

A hatéves határidő lejárta előtt a belügyminisztérium minapi nyilatkozata 

szerint az alternatív metodikák hatásosságának igazolása lehetetlen. 

Hurrá, gondolhatnánk, győzött a józan ész. 

Sajnos nem erről van szó, valamilyen logikai csavar eredményeként a 

homeopátia, a holisztikus medicina, a gyógynövény terápia, az akupunktúra és 
a hagyományos kínai orvoslás 2017-től ismét a kötelező alapbiztosítás által 

lesznek finanszírozottak Svájcban. 

 

Az akupunktúrás kezelést is a társadalombiztosítás fogja finanszírozni
 Forrás: AFP/Joe Raedle 

Sőt, ezek az áltudományos módszerek a tudományos orvoslással lesznek 

egyenrangúak. Remélhetőleg, ez utóbbi kitétel csak a finanszírozásban 
nyilvánul meg, nem kell majd nyílt mellkasi műtéteket akupunktúrával 

érzésteleníteni, AIDS-et pedig homeopátiával gyógyítani. Tragédia. 

A tudományos és az irracionális gondolkodás párviadala 
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A modern demokráciák egy óriási paradoxonnal néznek szembe: a 

szakkérdésekben olyan tömegek döntenek, akiknek hiányoznak az alapvető 
ismereteik az adott témát illetően. 

 

Az, hogy a víznek memóriája lenne, tudományosan nem bizonyított 

képtelenség, de a homeopátia egyik fontos hittétele Forrás: Origo 

A fejlett világban egy bizarr versengés alakult ki a tudományos és az 
irracionális gondolkodás között. 

Sajnos, az egyik lehetséges forgatókönyv az, amely szerint az egyre terjedő 

sötétség elnyelheti a nyugati civilizáció fényét, mielőtt még az globális 
világosságra gyúlna. 

(A szerző tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora, a Szegedi Orvosi 
Biológiai Intézet igazgatója) 

Homeopátiás ivóvíz? 

2016.04.01., szerző: kodpiszkalo 

 

FIGYELMEZTETÉS: ez az írás április 1-én jelent meg, valóságtartalma 

a bolondok napjának megfelelő. 

A tiszta, egészséges csapvíz nagy kincs. Európában ma nem jelent problémát 

biztonságos ivóvízhez jutni, de a múltban ez egyáltalán nem így volt: az elmúlt 

évszázadokban sokan haltak meg az ivóvizeket fertőző kórokozóktól. És 
sajnos a világ fejlődő országaiban még napjainkban is nagy kincs a tiszta 

víz. Nem véletlen, hogy ennek hiánya miatt Afrika egyes országaiban többen 

halnak meg fertőzéses eredetű, elkerülhető betegségekben, mint daganatos 
vagy szív-érrendszeri kórképekben. 

Az ivóvíz fertőtlenítése már régóta megoldott, és ezt a 

legköltséghatékonyabban klórozással lehet kivitelezni. Sok helyen azonban 

erre sincs pénz, a fejlett világban pedig sokan a klórozás miatt utasítják el a 

csapvíz fogyasztását. Tény, hogy ez a gáz nem túl kellemes szagú és ízű, de 
jelenleg nem ismert a klórozásnál hatékonyabb eszköz a víz fertőtlenítésére. 

Ez még akkor is így van, ha tekintélyes – de a tényeket figyelmen kívül hagyó 

– szervezetek lobbiznak a klórvegyületekkel történő vízfertőtlenítés ellen, 
mivel a szakszerű fertőtlenítés nem ártalmas a szervezet számára, ellenben 

elmaradása biztosan emberéleteket követel. A klórozás melléktermékeként 

http://kodpiszkalo.blog.hu/2016/04/01/homeopatias_ivoviz
http://blog.hu/user/686876/tab/data
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képződő triklórmetán-származékokkal (triviális nevén: kloroform) 

kapcsolatos aggodalmak sem megalapozottak: a vegyület mennyisége nem éri 
el a hazai szabványban szereplő határértéket, amely egyébként jóval szigorúbb 

az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) által 

javasoltnál.  

Úgy tűnik, hogy egy új megközelítés a klórozással kapcsolatos averziókra és 

a víztisztítás (egyes országok számára túlságosan magas) költségeire is 

megoldást hozhat. Brit tudósok rájöttek, hogy a sokak által kárhoztatott és a 
blogunkon is több írásban kritizált homeopátia alkalmas lehet az ivóvíz gyors, 

olcsó fertőtlenítésére. Több híradás beszámolt róla, hogy a homeopátiás 

potenciálás (ütve rázás, amely akár bioenergia, vagy kevésbé tehetős 
országokban humán erőforrások bevonásával is megoldható), megfelelő 

őstinktúrák felhasználásával, alkalmas lehet arra, hogy a káros anyagoktól 
megtisztítsa a vizet. A szervetlen anyagok eltávolítása feltehetőleg új, 

korábban nem ismert szerkezetű ionadduktok képződése révén oldható meg, 

egyszerű szűréssel (szűrőanyagként érdekes módon leghatékonyabbnak a 
levendula illatú toalettpapír mutatkozott), a kórokozók elpusztítása pedig 

a programozott öngyilkosság indukálásával magyarázható. Az 

eredményeket hitelesíti, hogy a kutatásokat az a Prof. Sam Beckett vezeti, aki 
hasonló témájú kvantumfizikai kutatásaiért érdemelt Nobel-díjat. A The 

Sun beszámolója szerint egy angol faluban hamarosan áttérnek a homeopátiás 

víztisztításra. 

Közhely, de igaz, hogy a tudományt éppen az különbözteti meg az 

áltudománytól, hogy az újabb eredmények fényében képes álláspontját 

revideálni. Úgy tűnik, most a homeopátiával kapcsolatban lesz szükség 
paradigmaváltásra. Lehet, hogy nincs távol az a kor, amikor a homeopátiás 

csapvízzel a betegségek megelőzése és gyógyítása is megelőzhető lesz? 

FIGYELMEZTETÉS: ez az írás április 1-én jelent meg, valóságtartalma 

a bolondok napjának megfelelő. 

Újabb csodaétrend a hosszú életre vágyóknak 

PESTHY GÁBOR 2016.03.01. origo.hu 

Egy amerikai orvos, dr. Michael Greger az 1990-es évek óta tökéletesíti 

elsősorban növények fogyasztásán alapuló étrendjét. Állítása szerint a 

tanácsait betartók jelentősen meghosszabbíthatják a várható 

élettartamukat. A következőkben új könyvéből szemezgetünk a Daily 

Mail összeállítását felhasználva. 

Sok ember úgy véli, hogy bennünket elpusztító betegségek előre be vannak 

programozva a génjeinkbe. De a vezető halálokok (szív- és érrendszeri 
problémák, rák) többségénél génjeink csak 10-20 százalékban felelősek a 

kockázatért, állítja dr. Greger. 

Az étrend és az életmód a hibás 

Mi a helyzet akkor a maradék 80-90 százalékkal? Ezért a kockázatért az 

étrendünk és az életmódunk hibáztatható. 

A korai halálozás és a rokkantság első számú oka a tipikus nyugati étrend. 

Más szóval a hosszú és egészséges élet nagyrészt választás kérdése, írja dr. 

Greger. 

https://www.google.hu/search?q=homeopathy+water+disinfection&espv=2&rlz=1C1GIWA_enHU674HU674&biw=1745&bih=903&ei=qCX-VryMO6rw6ATk6ZSgAQ&start=20&sa=N
http://kodpiszkalo.blog.hu/tags/homeop%C3%A1tia
https://en.wikipedia.org/wiki/Adduct
https://en.wikipedia.org/wiki/Apoptosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Beckett
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3466610/How-live-longer-Based-Nobel-Prize-winning-discovery-ultimate-guide-eat-beat-heart-disease-strokes-cancer-Alzheimer-s.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
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 Dr. Michael Greger  Forrás: 
Dr.greger.org 

Természetesen az étrend mellett nem szabad megfeledkezni az egészséges 
életmóddal járó olyan alapvető dolgok betartásáról, amilyen a nemdohányzás, 

az elhízás kerülése és napi legalább fél óra testmozgás. Ez az egészséges 

táplálkozással (sok zöldség, gyümölcs és magvak, kevés hús fogyasztása) 
együtt több mint 90 százalékkal csökkenti a cukorbetegség kialakulásának, 80 

százalékkal a szívinfarktus kockázatát. 

 

A tudatos táplálkozás mellett az egészségtelen életmód mellőzése a másik fő 

tényező Forrás: Thinkstock 

Ezen kívül felére csökkenti a stroke és több mint harmadával a rák előfordulási 

esélyét. 

Dr. Greger szerint egy – nem részletezett – tanulmány azt állítja, hogy a 

mortalitás rizikója az egészséges életmódot folytatók között megfelel annak, 

mintha 14 évvel fiatalabbak lennének. 

Mi okozza az öregedést? 

Minden testi sejtünkben 46 DNS-szál található kromoszómákba csavarodva. 

Minden egyes kromoszóma végén kis sapka, úgynevezett teloméra található, 
amely védi a DNS-t a kicsavarodástól és a kopástól. Úgy kell elképzelni, minta 

cipőfűző végét védő műanyag kupakot. Sajnos azonban a sapka kis darabja 

mindig elvész, ahányszor csak a sejtjeink osztódnak. 

 

DNS-lánc Forrás: AFP/Science Photo Library 

Amikor pedig végleg elfogy a teloméra a sejtek elpusztulnak. 

A telomérákra úgy lehet gondolni, mint az élet „olvadóbiztosítékára”. 

Mindjárt születésünk után elkezdenek rövidülni, és amikor elkopnak, az 

életnek is vége. Ezt először egy 2012-es tanulmányban bizonyította Pat 
Monaghan glasgow-i professzor és kutatócsoportja. 

http://www.origo.hu/tudomany/20091005-orvosielettani-nobeldij-2009.html
http://www.origo.hu/tudomany/20120110-telomerak-kromoszomak-dns-oregedes-zebrapintyek-alapjan-elore-jelezheto-az-elethossz.html
http://www.origo.hu/tudomany/20120110-telomerak-kromoszomak-dns-oregedes-zebrapintyek-alapjan-elore-jelezheto-az-elethossz.html
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Lehet-e lassítani a telomérák kopását? 

Bár a telomérák hossza alapvetően örökletes, az életmóddal (például stressz 
kerülése) és az étrenddel bizonyos mértékig lassítható a kopásuk. 

A dohányzás például akár megháromszorozhatja a teloméravesztés ütemét, így 

az élettartam meghosszabbításának első és legegyszerűbb lépése a dohányzás 
abbahagyása, illetve mellőzése. 

 

A nyers zöldségek hatása egyszereűen felbecsülhetetlen értékű dr. Greger 

szerint Forrás: Thinkstock 

De a naponta elfogyasztott táplálék is hatással lehet a telomérakopás 
gyorsaságára. Gyümölcsök, zöldségfélék és más antioxidánsokban gazdag 

táplálékok fogyasztása jó hatással lehet a telomérákra. Ezzel szemben a 

finomított gabonatermékek, a szénsavas üdítők, a hús (és a hal), valamint a 
tejtermékek rövidíthetik a telomérákat, állítja dr. Greger. 

A telomérákat meg lehet hosszabbítani 

A kutatók a több ezer éves életkort megélő, kaliforniai tüskéstobozú fenyő 

(Pinus longaeva) tanulmányozásakor fedeztek fel egy olyan enzimet, az 
úgynevezett telomerázt, amely képes újraépíteni a telomérákat. 

Az igazán bámulatos dolog azonban az, hogy ez az enzim jelen van az emberi 

sejtben is. 

Ezután a fő kérdés az lett, hogyan lehet serkenteni ennek az idősödést gátló 

enzimnek a működését. 

 

Az akár több ezer évig is elélő "csodafenyő", a Pinus longaeva Forrás: 

Wikimedia Commons 
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A kérdés megválaszolásához a neves életmódkutató, dr. Dean Ornish 

(University of California, San Francisco) összefogott dr. Elizabeth 
Blackburnnel, aki 2009-ben kapta meg a Nobel-díjat a telomeráz 

felfedezéséért. Azt tapasztalták, hogy csupán három hónapos növényi alapú 

étrend, kellő testmozgással párosítva jelentősen növeli a telomeráz aktivitását. 
Ami még fontosabb, hogy egy ötéves követéses vizsgálat kimutatta, hogy 

azoknál, akik nem változtattak az életmódjukon a telomérák az előrejelzésnek 

megfelelően rövidültek az életkorral, azoknál viszont, akik változtattak, nem 

rövidültek, sőt hosszabbodtak. 

Mit együnk a hosszú élethez? 

Dr. Greger alpjában véve dr. Ornish szívbarát életmódváltó programját 
módosította, ami állítása szerint még hatékonyabb az egészség védelmében, 

illetve az élet meghosszabbítására. 

Greger a feldolgozatlan és finomítatlan növényi étrendet ajánlja, és lebeszél a 

húsfélékről, a tejtermékekről, a tojásról és a feldolgozott élelmiszerekről. 

 

A finomítatlan növényi étrend jelentősen lecsökkenti azámos betegség, köztük 

a rák kockázatát is Forrás: AFP 

Nem mondom, hogy teljesen vegetáriánus vagy vegán étrendre kell áttérni. Azt 

szorgalmazom, hogy minél több feldolgozatlan élelmiszert fogyasszon 
mindenki, akinek fontos az egészség” – mondta Greger. 

„Ez nem azt jelenti, hogy soha többé ne együnk steaket. Viszont, ha steaket 

eszünk, akkor fogyasszunk mellé nagy adag brokkolit, mivel a brokkoli 
csökkenti a sült hús rákkeltő hatását” – folytatta Greger. „Tartsuk észben, hogy 

már kis változtatás az étrendben, például kevesebb hús és több zöldség 

fogyasztása is jelentős eredményt hoz.” Tanulmányok kimutatták például, 
hogy a félig vegán étrendre áttért prosztatrákos férfiaknál lelassult a rák 

előrehaladása. 

 

A gyümölcsök és más egészséges ételek fogyasztásának számos jótékony 

hatása van Forrás: MTI/Füzesi Ferenc 

Egy tanulmány azt találta, hogy azoknál a nőknél, akik több feldolgozatlan 
élelmet fogyasztanak, akár 90 százalékkal is csökken a mellrák gyakorisága. 

http://www.origo.hu/egeszseg/20101216-eletmod-ornish-modszer-javulnak-az-infarktuson-atesett-betegek.html
http://www.origo.hu/egeszseg/20101216-eletmod-ornish-modszer-javulnak-az-infarktuson-atesett-betegek.html
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A dió különösen egészséges. Heti háromszor négy szem dió fogyasztása felére 

csökkenti annak kockázatát, hogy valaki rákban haljon meg. 

A pisztácia segít a merevedési zavaron 

Az életmód-változtatásnak még olyan területeken is lehet pozitív hatása, mint 

az egészséges szexuális élet. A merevedési zavarok mintegy 100 millió embert 
érintenek világszerte. De nyugaton még nagyobb a veszély az artériákat eltömő, 

koleszterinben gazdag étrend miatt. Nem kell azonban gyógyszerhez fordulni, 

van természetes megoldás. Egy klinikai tanulmány azt találta, hogy azoknak a 
férfiaknak, akik két-három maréknyi pisztáciát esznek naponta jelentősen 

javul a véráramlásuk a péniszükben, mint a pisztáciát nem fogyasztó 

kontrollcsoportban. 

(A cikkben említett életmód-változtatási tanácsok dr. Michael Greger és Gene 

Stone: Adapted from How Not To Die: Discover The Foods Scientifically 
Proven To Prevent And Reverse Disease, Macmillan, 2016 könyvéből 

származnak.) 

Mindenkit veszélybe sodorhatnak az 

oltásmegtagadók 

TÁTRAI PÉTER 2016.03.19. origo.hu 

Amerikában a kanyaró és szamárköhögés a szándékosan beoltatlan vagy 

aluloltott egyének körében újra meg újra felüti a fejét. Az 

oltásmegtagadók nemcsak saját gyermekeiket, hanem azokat is 

veszélyeztetik, akik minden védőoltáson szabályosan átestek. 

Számos járványtani tanulmány és esetjelentés elemzéséből egyértelműen 

kiderül, hogy a kanyarós és szamárköhögéses megbetegedések jelentős része 
olyanokat érint, akik a kötelező védőoltásokat egyáltalán nem, vagy csak 

részlegesen kapták meg. 

Sőt, az is kiolvasható a statisztikákból, hogy az oltásokat megtagadók a 

környezetükben élő, előírásosan vakcinált népességet is veszélyeztetik – írják 
az Emory University (Atlanta, USA) kutatói az Amerikai Orvosszövetség 

folyóiratának (JAMA) legfrissebb számában. 

 

kanyaróvírus Forrás: Wikipedia 

Nagyon sok oltást nem orvosi indokból mellőztek 

 Az oltással megelőzhető járványok néhány újabb kitörése az Egyesült 
Államokban ráirányította az orvosok, közegészségügyi hivatalok és a 

közvélemény figyelmét a védőoltások iránti bizalmatlanság és az 

oltásmegtagadás terjedésére. A veszélyes tendenciával szembeni határozott 
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fellépéshez elsősorban arra van szükség, hogy az oltások megtagadása és a 

nyomukban kialakuló járványok közötti kapcsolatot egyértelműen feltárják. 

Az Emory University munkatársai Saad B. Omer irányításával a védőoltások 

késedelmes beadása és visszautasítása, valamint a kanyaró és a szamárköhögés 

– két, klasszikusan oltással kivédhető járványos betegség – közelmúltbeli 
előfordulásai között kerestek kapcsolatot a szakirodalom és az Egyesült 

Államok egészségügyi nyilvántartása alapján. 

 

(Illusztráció) Forrás: AFP/Joe Raedle 

A kanyaróval kapcsolatban a 2000. január 1-je óta megjelent publikációkat 
vették figyelembe, mivel az USA-ban ekkor nyilvánították ezt a betegséget 

legyőzöttnek, a szamárköhögésről megjelent közlemények tekintetében pedig 

a betegség esetszámának USA-beli mélypontját, 1977. január 1-jét tekintették 

határvonalnak. 

A kutatók összesen 18, a kanyaróval kapcsolatban 2000 óta megjelent 

tanulmányt összegeztek, amelyek összesen 1416 esetről számolnak be. A 
legfiatalabb beteg 2 hetes, a legidősebb 84 éves volt, és 178 esetben 12 

hónapnál fiatalabb volt a páciens. Az esetek több mint felében (57 

százalékában) olyan egyének betegedtek meg, akiknek az orvosi dossziéjában 
nem szerepelt a kanyaróoltás. 

 

illusztráció Forrás: AFP/SPL 

A 970, oltási történet szempontjából jól dokumentált kanyarós esetből 574 

oltatlan volt, noha valamennyien jogosultak és alkalmasak lettek volna az 

oltásra. Az oltatlanok 71 százalékánál az oltás mellőzésének indokaként nem 
orvosi szempontok, hanem például vallási vagy filozófiai nézetek kerültek 

bejegyzésre.Ez azt jelenti, hogy az összes dokumentált kanyarós eset 42 

százalékánál a védőoltást nem orvosi indokból mellőzték. 

Az oltottak is veszélyben lehetnek 

A szamárköhögésről szóló 32 jelentés összesen 10609 ismert oltási státuszú 

személyt tart nyilván. Az e jelentésekben szereplő legfiatalabb beteg 10 napos, 
a legidősebb 87 éves volt. 

Az öt legnagyobb, egész államra kiterjedő járvány során az érintettek jelentős 

hányadát (24-45 százalékát) tették ki a beoltatlan vagy aluloltott egyének. 
Ugyanakkor magas átoltottságú népességben is regisztráltak járványt, ami azt 

jelzi, hogy az oltás nyomán kialakuló védettség idővel elévül, tehát egy 

esetlegesen kitörő járvány a szabályosan oltottakat is veszélyezteti. Kilenc, 
összesen 12 járványt feldolgozó tanulmány részletes adatokat szolgáltat az 
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oltatlan esetekről. Ezekből a jelentésekből kiderül, hogyaz oltatlanok 59-93 

százalékának a szülei szándékosan nem adatták be a védőoltásokat. 

 

illusztráció Forrás: AFP/Antoine Parat 

„A jelen áttekintésből messzemenő tanulságokat kell levonnunk a vakcináció 

gyakorlatára és szabályozására nézve” – figyelmeztetnek a szerzők. – 
„Mindenekelőtt: ahhoz, hogy az oltások megtagadására irányuló szülői döntést 

erős és legitim felhatalmazás birtokában bírálhassuk felül, világosan meg kell 

mutatnunk, hogy az immunizálás elmaradása számottevő kockázatot és 
lehetséges ártalmat jelent a gyermek számára. 

Hasonlóképpen, ha az oltások kötelező előírásával az egyének döntési 

szabadságát korlátozzuk, s tesszük ezt arra hivatkozva, hogy mindez a 
másoknak okozott kár megelőzése érdekében történik, pontos képet kell 

alkotnunk az okozott kár természetéről és mértékéről.Egyelőre azonban az 

oltásmegtagadás veszélyei nincsenek kellőképpen feltárva,és az oltások 
visszautasítása, illetve az általuk megelőzhető betegségek előfordulása közti 

kapcsolat a konkrét betegségtől és népességtől függően változhat.” 

 

illusztráció Forrás: AFP 

Mi a helyzet Magyarországon? 

Magyarország szemszögéből fontos a fentiekhez hozzáfűzni, hogy a 
védőoltások USA-beli szabályozása jóval lazább a hazánkban érvényesnél. 

Nálunk az életkor szerint kötelező védőoltások beadatásának megtagadása 

hatósági intézkedést von maga után, bár a szülő vagy gondviselő büntetőjogi 
felelőssége kiskorú veszélyeztetésének bűntettében – a Kúria egy 2009-es 

elvihatározata nyomán – csak akkor állapítható meg, ha bizonyítható, hogy az 

oltás elmaradása ténylegesen veszélyezteti a gyermek testi fejlődését. 

Oltás alóli mentesülést Magyarországon kizárólag a területi népegészségügyi 

intézethez beadott kérelem útján, mellékelt orvosi szakvélemény alapján 

kezdeményezhet a gyermek gondviselője. 

 
Illusztráció Forrás: Origo 

http://tasz.hu/betegjog/vedooltas-1x1
http://www.lb.hu/hu/elvhat/20292009-szamu-bunteto-elvi-hatarozat
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Ezzel együtt Magyarországon is nő azoknak a száma, akik lelkiismereti vagy 

egészségügyi megfontolásból ellenzik gyermekeik kötelező beoltatását. 
Nézeteiket egyesületek is képviselik, amelyek honlapjaikon számos, részben 

tudományos, ám jobbára inkább csak annak feltüntetett ellenérvet 

sorakoztatnak fel a védőoltásokkal szemben. 

Ezért kiemelten fontos, hogy aki kételyeket és aggályokat érez a kötelező és 

ajánlott védőoltásokkal kapcsolatosan,az a gyermeke kezelőorvosával vagy 

más egészségügyi szakemberrel vitassa meg ezeket.Az oltások hasznáról és 
lehetséges kockázatairól ők hivatottak tudományosan alátámasztott és 

naprakész információt szolgáltatni. 

Tudja-e, hogy miért sós a tenger? 

ELTER TAMÁS 2016.03.10. origo.hu 

A világóceán egészét tekintve a tengervíz sótartalma kiegyenlített, 

átlagértéke mindhárom nagy óceáni medencében lényegében azonos. A 

geológiai bizonyítékok arra utalnak, hogy a tengervíz sótartalma több 

százmillió éve változatlan. Önként adódó kérdés, hogy vajon mitől sós a 

tenger, és miért stabil a sótartalom. 

Kezdetben édesvíz alkotta az őstengereket 

Amikor nagyjából négymilliárd éve még forró volt a földfelszín, és kitörtek az 

első vulkánok, nagyon nagy mennyiségű gáz, köztük szén-dioxid és vízgőz 
került az ősatmoszférába. 

Ez az ősi és mérgező légkör híján volt még a legtöbb élő szervezet számára 

nélkülözhetetlen szabad oxigénnek.  

Amint a forró földfelszín fokozatosan kihűlt, a légkörben felhalmozódott 

irdatlan mennyiségű vízgőz kicsapódott, és évezredes, szakadatlan, heves 

esőzések formájában zúdult a földfelszínre. 

 

A forró földfelszín és az ősi vulkánok a kigázosodás során rengeteg szén-

dioxidot és vízgőzt juttattak a légkörbe Forrás: Tumbrl 

A víz feltöltötte a megszilárdult földkéreg egyenetlenségeit, így jöttek létre az 
első óceáni méretű medencék, nagyjából 3,8 milliárd éve. 

Az első óceánok víztömegét még édesvíz alkotta. 
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A légkörből az esőzések útján az őstengerek vizébe beoldott nagy mennyiségű 

szén-dioxid miatt az ősóceánok meglehetősen savasak lehettek. 

 

A földfelszín kihűlésével a légkörben felhalmozódott vízgőz kicsapódott, és 

heves esőzések után kitöltötte a felszín mélyedéseit Forrás: Tumbrl 

Ez a savas oldat kémiai reakcióba lépett a kőzetekkel, így kalcium, valamint 
magnézium és más ásványi sók kerültek a vízbe. A kőzetek, a savas víz és a 

légköri folyamatok együtthatásának eredményeként a kezdetben édesvizű 

óceánok fokozatosan sós víztömeggé váltak. 

Miért állandó a világtenger sótartalma? 

A vízben oldott összes szervetlen anyag mennyisége határozza meg a tengervíz 

sótartalmát. Az oceanográfusok számításai alapján 

a világtenger 5 billió tonna oldott anyagot tartalmaz, és vizében csaknem 100 

különböző elem található meg. 

(A világóceán vizében például 5 milliárd kilogramm arany is található.) A 

sótartalmat súlyszázalékban vagy súlyezrelékben szokás megadni, ami azt 

fejezi ki, hogy egy liter tengervízben mekkora az összes oldott anyag aránya. 

 

A világóceán egyik fő jellemzője a sós víz Forrás: Elter Tamás 

A világtenger nyílt víztömegének 3,5% (vagy 35 ezrelék) az átlagos sótartalma. 

(A parti övben ez az érték változó lehet a párolgás, édesvízbeömlés és egyéb 

tényezők miatt; itt 3,3-3,7 százalék között ingadozik az átlagos sótartalom.) A 
geológiai bizonyítékok, a különböző földtörténeti korokban lerakódott tengeri 

üledékes kőzetek és az azokba bezárt egykori tengeri élőlények fosszíliái 
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egyértelműen azt bizonyítják, hogy már legalább félmilliárd éve változatlan a 

világóceán sótartalma. 

A kérdés úgy vethető fel, hogy vajon miért nem válnak egyre sósabbá az 

óceánok, hiszen a mélytengeri óceánközépi hátságokon folyamatos 

kigázosodás, valamint a folyók munkája miatt évente több milliárd tonna 
oldott ásványi anyag kerül a világtengerbe. 

 

A tengervíz sótartalma már több százmillió éve változatlan Forrás: 

Elter Tamás 

Erre az a magyarázat, hogy a kigázosodás és a szárazföldi eredetű 
ásványianyag-beszállítás mennyiségét a világóceán vízéből kikerülő 

anyagmennyiség ellensúlyozza.  

Egy év alatt nagyjából ugyanannyi oldott anyag jut a tengerbe, mint amennyi 
ki is kerül onnan. 

A legnagyobb mennyiségben a folyamatosan lerakódó tengeri üledékekbe 

csapdázódnak be a tengervízben oldott ásványok, de jelentős a tengeri 

organizmusok szervezetébe – elsősorban vázelemeibe – beépülő anyag 

mennyisége is. 

Egy lépéssel közelebb a férfi fogamzásgátló 

tablettához 

TÁTRAI PÉTER 2016.03.09. origo.hu 

Miért csak a nők védekezhetnek tablettával? Az ok ott keresendő, hogy a 

férfi fogamzásgátló tabletta jóval nagyobb kihívást jelent a 

gyógyszervegyészet számára, mint a női. Amerikai kutatók munkája 

nyomán most már legalább sejtjük, milyen vegyületek között érdemes 

keresni. 

A nők által választható számos születésszabályozási módszer közül régóta az 

egyik legnépszerűbb a fogamzásgátló tabletta. A férfiak számára mindmáig 
nem elérhető ez a lehetőség, holott a kutatók hosszú évek óta kísérleteznek az 

antibébi-tabletta férfi megfelelőjének előállításával. 

Amerikai tudósok ígéretes kísérleti vegyületek leleményes módosításával 
most közelebb jutottak ehhez a célhoz. A Minnesota-i Egyetem orvosi 

vegyészei március közepén, az American Chemical Society idén San 

Diegóban tartandó éves konferenciáján fognak beszámolni eredményeikről. 
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Eddig csak a nők számára volt elérhető a fogamzásgátló tabletta (Illusztráció)

 Forrás: AFP 

Megvannak a veszélyek 

 A férfi fogamzásgátló tabletták lehetséges hatóanyagaként először a 

tesztoszteron vetődött fel, ám ennek gyakorlati alkalmazása sok problémával 

járna. „A tesztoszteronnak létezik olyan adagja, amely már meddővé teszi a 
férfiakat” –magyarázza a kutatásban részt vevő egyik doktorandusz, Jillian 

Kyzer. – „De a férfiak 20 százalékánál még ez a dózis sem hatásos, viszont 

számos mellékhatást vált ki, egyebek mellett súlygyarapodást okoz, és 
csökkenti a „jó” típusú koleszterin szintjét.” 

Bármilyen férfi fogamzásgátló úgy kerülhet csak piacra, ha megfelel egy sor 

elvárásnak – fejti ki Kyzer csoportvezetője Gunda I. Georg.Vízoldékonynak 
kell lennie, hogy szájon át szedhető legyen; elég gyorsan ki kell fejtenie a 

hatását; és nem lenne szabad csökkentenie a nemi vágyat.Az ideális szer akár 

évtizedekig is folyamatosan szedhető lenne egészségügyi kockázat nélkül. 

 

Bármilyen férfi fogamzásgátló úgy kerülhet csak piacra, ha megfelel egy sor 

elvárásnak (Illusztráció) Forrás: Thinkstock 

És nem utolsó sorban: mivel a használók egy része később gyermeket szeretne, 

a termékenységre kifejtett hatásnak teljesen visszafordíthatónak kell lennie, 

anélkül, hogy a szedés abbahagyása után bármilyen lappangva fennmaradó 
káros befolyást gyakorolna a sperma minőségére vagy az embrió épségére. 

„E követelmények együttesen nagyon magasra teszik a lécet bárki előtt, aki 

férfi fogamzásgátló tablettával akar előrukkolni” – összegzi Georg. A 
nehézségek sok kutatócsoportot eltántorítottak a feladattól, de ők kitartanak. 

„Már csak azért is csodás lenne, ha sikerülne biztonságos férfi alternatívát 
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kínálni, mert egyes párokban a női partner nem szedhet fogamzásgátlót” – teszi 

hozzá. 

 

Sok követelménynek kell megfelelni (Illusztráció) Forrás: AFP/Fred 
Tanneau 

Bajok az eddigi próbálkozásokkal 

A Bristol-Myers Squibb (BMS) és más gyógyszercégek előállítottak ugyan 
néhány kísérleti vegyületet, de ezek mindegyike rendelkezik valamilyen 

hátulütővel – állítja Kyzer. A BMS egyik vegyülete például hatékonyan 

csökkenti a termékenységet, de gondok vannak az oldékonyságával, ezért nem 
alkalmas szájon át történő szedésre. 

Senki nem akarja magát egy fél életen át naponta, vagy akár csak hetente 

egyszer is injekciózni”– teszi hozzá. Egy másik, BMS által kikísérletezett 
vegyület tablettában bevehető ugyan, viszont nem kívánt célpontokra is hat a 

szervezetben. A fő gond vele az, hogy nem csak a férfi termékenységet 

szabályozó alfa-típusú retinsav-receptorhoz, hanem a retinsav-receptorcsalád 
más tagjaihoz is kötődik, amelyeknek semmi közük a termékenységhez, így 

használata feltehetőleg mellékhatásokkal járna. 

 

(Illusztráció) Forrás: AFP/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

A kutatócsoport próbálkozása 

Kyzer és munkatársai a Bristol-Myers Squibb vegyületeiből kiindulva jó 

néhány származékot kifejlesztettek, amelyek kémiai szerkezetüket tekintve 

hasonlóak a gyógyszercég alapmolekuláihoz, ám néhány lényeges részletben 
mégis különböznek azoktól. 

Bár az ideális férfi fogamzásgátlót egyelőre nekik sem sikerült fellelniük, 

Georg és csoportja jelentős lépéseket tett e cél irányába. Munkájuk nyomán 
most már jobban értjük, hogy a tesztvegyületek különböző kémiai módosításai 
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miként befolyásolják a szervezet egyes szöveteiben e szerek sejtszintű 

kölcsönhatásait.Az egyik módosítással egy poláros csoportot adtak a 
vegyületekhez, amely vízoldékonyabbá tette azokat. 

A másik módosítás a molekulában található amidkötést érintette, amelyet egy 

az orvosi kémiában amidkötést utánzóként ismert másik kötésre cseréltek.A 
szándéknak megfelelően ez a változtatás növelte a tesztvegyület stabilitását, 

vagyis meghosszabbította az élettartamát a szervezetben.Sajnos mindkét 

módosítás egyúttal csökkentette a vegyületek fajlagosságát az alfa-retinsav 
receptorra nézve. 

 

(Illusztráció) Forrás: AFP 

A csoport természetesen folytatja a vegyületek szerkezetének finomhangolását, 
hogy optimális egyensúlyt érjenek el az oldékonyság, a fajlagosság és a 

stabilitás között. Jelenleg folyó munkájuk során olyan hibrid vegyületekkel 

kísérleteznek, amelyek több különböző, a retinsav-receptorral ismerten 

kölcsönható molekula szerkezeti tulajdonságait egyesítik. 

Rövid hírek, érdekességek… 

Kozmikus falat találhattak több milliárd 

fényévre 

ORIGO 2016.03.10. origo.hu 

Legkevesebb 1 milliárd fényév átmérőjű és 830 galaxisnál is több 

csillagvárost foglalhat magába egy újonnan talált kozmikus képződmény. 

A felfedezéssel kapcsolatban viszont vannak kétkedő hangok. 

Az univerzumban az égitestek nem véletlenszerűen helyezkednek el, egyre 
több olyan szerkezeti összefüggésre derül fény, amely pontosítja ennek 

szabályait. 

A bolygók csillagok köré rendeződnek, a csillagok halmazokba tömörülnek, 
azok pedig galaxisokat alkotnak - ilyen a mi Tejútrendszerünk is, amely 200-

400 milliárd csillagot foglal magába. A dolog itt azonban nem ér véget. A 

gravitáció által a galaxisok nagyobb csoportosulásai alakulnak ki, ezeket 
nevezzük galaxishalmazoknak. 
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A méretes Coma-galaxishalmaz peremvidékét csillagközi gáz és poranyagban 

bővelkedő spirális galaxisok jellemzik Forrás: Wikimedia Commons 

A galaxisokból és galaxishalmazokból hosszú, falszerű képződmények 
jöhetnek létre, melyek a világegyetem legnagyobb ismert struktúrái. Ilyen 

gigászi kozmikus képződmény a Sloan Nagy Fal, melyet 2003 októberében, a 

Princetoni Egyetem csillagászai fedeztek fel. 2014-ben került a látótérbe egy 
másik kozmikus szerkezet, a Laniakea, mely magába foglalja a Tejútrendszert 

is. 

Most viszont úgy tűnik, sikerült egy eddigieknél is nagyobb struktúrát találni: 
a BOSS Nagy Fal (angolul BOSS Great Wall) átmérője legkevesebb 1 milliárd 

fényév, minimum 830 galaxist foglal magába, tömege pedig 10 ezerszer 

nagyobb lehet a Tejút tömegénél – írja a New Scientist magazin. 

Minden korábbinál nagyobb lehet 

Heidi Lietzen asztrofizikus kutatócsoportjával galaxishalmazokat keresett 

tőlünk 4,5-6,4 milliárd fényévre, ekkor akadtak egy különösen sűrű rendszer 
nyomára. 

A kutató szerint a BOSS Nagy Fal minden korábbi struktúránál nagyobbnak 

tűnik és vélhetően 830-nál több galaxist foglal magába. A hiányzó 
csillagvárosokat egyszerűen azért nem észleljük, mert ekkora távolságból 

fényük túlságosan halvány a teleszkópok számára. 

 

Galaxishalmazok alkotta kozmikus "fal" (illusztráció) Forrás: Origo 

Nem biztos, hogy összefüggő képződmény 

Több szakértő ugyanakkor vitatja, hogy egyetlen, összefüggő szerkezetet 

sikerült megfigyelni. Allison Coil, a San Diego-i Kaliforniai Egyetem tudósa 

úgy véli, a BOSS Nagy Falnak olyan törései és ívei vannak, melyek nem 
találhatók meg a Sloan Nagy Falnál, ezek a jellegzetességek pedig azt mutatják, 

hogy nem önálló struktúráról beszélhetünk. 

https://www.newscientist.com/article/2079986-billion-light-year-galactic-wall-may-be-largest-object-in-cosmos/
https://www.researchgate.net/profile/Heidi_Lietzen
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A Laniakea, benne pirossal kiemelve a Tejútrendszer 

Forrás: SDvision interactive visualization software by DP at CEA/Saclay, 
France 

A Laniakea szuperhalmaz felfedezője, Brent Tully szerint nehezen lehet 

definiálni, mit nevezünk összefüggő szerkezetnek, de az új fal valóban 
kolosszális: ötször annyi galaxist tartalmaz, mint amennyi az égbolt egy 

átlagos területén megfigyelhető. 

Tully véleménye alapján a csillagvárosok együttes mozgásából meg lehetne 
mondani, összefüggő szerkezetről van-e szó. A BOSS Nagy Fal azonban olyan 

távol van, hogy ilyenfajta vizsgálat nem lehetséges. 

Az eredményeket az Astronomy & Astrophysics című szaklapban fogják 
publikálni. 

Működő spermiumokat hoztak létre laborban 

MTI 2016.02.26. origo.hu 

Egerektől nyert embrionális őssejtekből működőképes spermiumokat 

hoztak létre kizárólag laboratóriumi körülmények között kínai kutatók, 

akik szerint úttörő jelentőségű módszerük idővel a férfi terméketlenség 

kezelésének megoldásához vezethet. 

A laboratóriumi körülmények között létrehozott spermiumok felhasználásával 

egészséges és termékeny egérutódok jöttek a világra, amelyek felnőve 
ugyancsak egérapák és egéranyák lettek. 

Hogyan csinálták? 

A férfi terméketlenség egyik fő oka, hogy a herékben lévő korai hímivarsejtek, 
az úgynevezett primordiális csírasejtek (PGC) nem képesek sejtosztódás révén 

működőképes hímivarsejtekké válni. 

Számos kutatásban állítottak már elő sikerrel embrionális őssejtekből korai 
hímivarsejteket, amelyeket azonban be kellett ültetni terméketlen egerek 

heregolyójába ahhoz, hogy kifejlődött érett spermiumokká váljanak. 

 

Forrás: Goodwill Pharma  

http://arxiv.org/abs/1602.08498
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Az új technika lényege, hogy kihagyva a beültetési fázist, a korai hímivarsejtek 

a természetes szövetkörnyezetüket imitáló laboratóriumi edénykében 
fejlődnek tovább. 

A vizsgálat során a primordiális csírasejtek ugyan nem váltak teljesen éretté, 

de eléggé kifejlődtek ahhoz, hogy képesek legyenek a nőstény egerektől nyert 
379 petesejt megtermékenyítésére.A később beültetett embriókból végül 

kilenc utód született. 

Milyen irányba folytatódhatnak a kutatások? 

A Nancsingi Orvostudományi Egyetem és a Kínai Tudományos Akadémia 

Zoológiai Intézetének munkatársai a jövőben más állatok, egyebek közt 

főemlősök bevonásával akarják tesztelni a módszert a lehetséges kockázatok 
felmérése érdekében, előkészítve a terepet a humán próbák számára. 

"Amennyiben bebizonyosodik, hogy biztonsággal és hatékonyan alkalmazható 
az embereknél, akkor a módszerünkkel teljesen működőképes spermát 

tudnánk létrehozni a mesterséges megtermékenyítési módszerekhez és 

lombikbébi programokhoz" - húzták alá a szakemberek. 

 

Kísérleti egér Forrás: Science Photo Library/National Cancer Institute 

Számos amerikai kutató üdvözölte a módszert, az őssejtkutatás terén elért 
"mérföldkőnek" nevezve az eredményeket. 

Ugyanakkor rámutattak, hogy a módszerhez idővel mesterséges pluripotens 

őssejteket lehetne használni, amelyek az embrionális őssejtekhez nagyon 
hasonló módon működnek, de bőrsejtekből állítják elő őket,amivel 

kivédhetőek lennének az embriók használatából eredő etikai aggodalmak. 

Az eredményeket a Cell Stem Cell című amerikai szakfolyóiratban közölték. 

Először sikerült dinólábat növeszteni csirke-

embrión 

MTI 2016.03.16. origo.hu 

Chilei kutatóknak a világon elsőként sikerült a dinoszauruszokéhoz 

hasonló lábat növeszteniük csirkeembrión. 

Az Evolution című folyóiratban közölt tanulmány szerint a "csirkeembrió 

lábának korai fejlődését meggátolva a végtag olyanná alakult, mint, amilyen a 
dinoszauruszok lába volt.Az eredmény egy dinoszaurusz lábas csirkeembrió"- 

idézte Alexander Vargast, a Chilei Egyetem kutatóját a Phys.orgtudományos-

ismeretterjesztő portál. 

A mai madarak a theropoda dinoszauruszokból fejlődtek ki a több mint 145 

millió évvel ezelőtti jura földtörténeti korban. A két lábon járó theropodák 

(szörnylábúak) kezdetben húsevők voltak, majd idővel növény- és rovarevő 

csoportjaik is kialakultak. 

http://phys.org/news/2016-03-scientists-chick-dinosaur-feet.html
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Csirkeembrió (illusztráció) Forrás: Wikimedia Commons 

Gént manipuláltak 

A dinoszauruszok szárkapocscsontja csőszerű volt és lenyúlt egészen a bokáig. 

A madarak kialakulásához vezető evolúció során ez a csont megrövidült és 

szilánkszerű alakot öltve elvált a bokától. A kutatók azonban már korábban 
megfigyelték, hogy az embrionális fázisban a madaraknak először a 

dinoszauruszokét idéző csőszerű szárkapocscsontjuk alakul ki, amely később 

tovább fejlődik. 

A csirkeembrió szárkapocscsontjának korai fejlődésébe való beavatkozással - 

egy növekedésért felelős gén manipulációjával -, a kutatóknak sikerült 

elérniük, hogy a csont az eredeti, csőszerű formában fejlődjön tovább, 

összekapcsolódva a bokával. Vargas szerint az eredmények nem csupán a 

madarak és a dinoszauruszok kapcsolatát, hanem az evolúciós folyamatban 
végbement genetikai változásokat is új megvilágításba helyezik. 

KAPCSOLÓDÓ CIKK 

Sikerült visszafordítani az evolúciót 

Házi vegyszer a genetika új szuperanyaga 

INDEX 2016.03.04.  

Eddig csak az úszómedencébe szórt klórt stabilizálták az izocianursav nevű 
molekulával, de a McGill Egyetem kutatói ennél sokkal nemesebb 

felhasználási módját találták meg. Ezzel az olcsó molekulával át tudják 

alakítani a dns struktúráját, és a jól ismert dupla spirálból tripla spirálokat 

alakítottak ki. 

Nanotechnológiás lego 

A hatvan évvel ezelőtt felfedezett dns négy építőkockája az adenin, a timin, a 
guanin és a citozin. Ezekből a betűkből azonban nemcsak a biológiai életben 

kulcsfontosságú géneket lehet összerakni, hanem más nanoméretű struktúrákat 
is. Ez a munka azonban igen költséges és bonyolult. 

 

A McGill egyetem kutatói, Hanadi Sleiman vezetésével, teljesen új dns-

szerkesztési módszert dolgoztak ki. A munkába nyolc éve vágtak bele, amikor 

Sleiman megemlített a laborban, hogy érdemes lenne ránézni erre az 

izocianursavra, mert a szerkezete nagyon alkalmasnak tűnik ahhoz, hogy a dns 

alkotóelemeihez tudjon kapcsolódni. Az egyik diák elkezdett kísérletezni vele, 
és azzal ment vissza Sleimanhoz, hogy rostokat látott az atomi erőt mérő 

speciális mikroszkóppal. 

http://www.origo.hu/tudomany/20110826-evolucio-egyedfejlodes-csirkebol-alligator-az-evolucio-visszaforditasaval.html
http://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/backyard-pool-chemical-nanomaterial-259330
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Mint később kiderült, ezeknek a rostoknak igen különleges struktúrájuk van, 

az izocianursav képes volt az adeninekből újfajta formákat, tripla spirálokat 
kialakítani. Ezzel a módszerrel elérhetőbbé tudják tenni ezeket az összetett 

felépítésű molekulákat, és elkezdhetnek dolgozni azon, hogy kitalálják, mire 

használják fel az biokémia vagy az anyagtudományok területén. 

7000 kilométerrel repülési rekorder a szitakötő 

INDEX 2016.03.04.  

A hosszútávú repülés bajnokaiként tisztelt vándormadarakat egy aprócska 

szitakötő ismegszégyeníti. Kiderült ugyanis, hogy ezek az aprócska rovarok 
akár 7000 kilométert is megtesznek a levegőben. A rovarvilág korábbi 

rekordere, a királylepke csupán 4000 kilométeres távot tesz meg Észak-
Amerika és Mexikó között. 

 

Fotó: Europress / Getty 

Mivel a szitakötőkre aligha lehetne gps-es nyomkövetőt tenni, a tudósok 

inkább a génjeit vizsgálták meg a Pantala flavescens szitakötőfajnak. A 
Texasban, Kanadában, Japánban, Koreában, Indiában és Dél-Amerikában 

begyűjtött dns-ek feldték fel a szitakötő titkát. 

„Először fordul elő, hogy gének alapján vizsgálatja valaki a rovarok útját” - 
mondta Jessica Ware, a PLOS ONE tudományos lapban publikált tanulmány 

vezető szerzője. A dns pedig azt mutatta, hogy a világ egymástól nagyon távoli 

régióiban élő egyedek dns-e keveredett egymással. Ez biztosan nem történt 
volna meg, ha mindegyik helyben maradna, és csak ott szaporodna, állítja a 

kutató.  

A szitakötő a testfelépítése alapján tökéletesen alkalmas arra, hogy hosszú 
utakat tegyen meg, és a szárnyaival messzire elvitorlázhat a szelek hátán.  

A tudásunk befolyásolja, hogyan látunk 

INDEX.HU 2016.03.04.  

Eddig sem volt ismeretlen dolog, hogy az emberek sokféleképpen látják a 

világot, de ezek a különbségek nemcsak arra korlátozódnak, ahogy az agyunk 

feldolgozza a színeket és a fényt. Amerikai kutatók tanulmánya szerint a más 
meglévő ismereteink befolyásolják, vizuálisan hogyan fogadunk be dolgokat, 

azaz, lényegében mit látunk. 

Kísérletükben a kutatók azt vizsgálták, két csoport mennyire különbözően 
figyel meg karaktereket, de szerintük eredményeik bármilyen tárgyra 

vonatkoztathatóak, járművekre, sőt, állatokra, arcokra is. 

„Azt gondolnánk, hogy van valamilyen alapvető látássegítő gépünk, amivel 
felismerjük a különböző betűket, akkor is, ha nem ismerjük az adott nyelvet. 

De nem ez a helyzet. Amit tudunk, befolyásolja, hogyan látjuk a 

dolgokat” – nyilatkoztaBrenda Rapp, a Johns Hopkins University agykutatója 
a Science Alertnek. A hipotézisük tesztelésére a kutatók két csoportot 

állítottak fel: az egyikben 25 arab nyelvet szakértőként ismerő embert, a 

másikba pedig olyanokat osztottak, akik soha nem foglalkoztak még vele. 

https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2016/03/03/this-tiny-dragonfly-makes-record-breaking-flights-around-the-globe/
http://www.sciencealert.com/what-we-know-affects-our-visual-perception-of-the-world-study-finds
http://www.sciencealert.com/what-we-know-affects-our-visual-perception-of-the-world-study-finds
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A résztvevőknek ezután kétezer betűpárt mutattak, egyszerre mindig egyet. 

Azt kérdezték tőlük, hogy a párok hasonlítanak egymásra vagy különböznek. 
A válaszoknál a pontosság mellett a sebességet is mérték. A kezdők 

gyorsabban megkülönböztették egymástól a karaktereket, a szakértők viszont 

pontosabbak voltak. Amikor jóval bonyolultabb karaktereket mutattak a 
résztvevőknek, a dolog megfordult: a kezdők lassabbak lettek, viszont a még 

több vizuális részlet a szakértőknek segített többet a választásban. 

A kutatók szerint azokat, akik már ismerték az arab abc-t, befolyásolták a nem 
vizuális részletek is: már tudták az karakterek egyedi nevét, a kiejtésüket, vagy, 

hogy hogyan írjuk őket. „Amikor szakértő leszel egy abc olvasásában, mi 

változik? Megváltozik a vizuális rendszerünk ugyanazt látja, mint egy kezdőé? 
szerintünk nem. Akik szakértők lesznek, sokkal összetettebben látják a 

dolgokat” – nyilatkozta Robert W. Wiley a csapat tagja. 

Az eredményeket a Journal of Experimental Psychology: Human Perception 

and Performance című szaklapban publikálták.  

A baktériumok elektromosan kommunikálnak 

ORIGO 2016.03.10.  

A kutatók sokáig azt hitték, hogy az elektromos jeltovábbítás kizárólag a 

soksejtű szervezetek sajátossága. Nemrég azonban felfedezték, hogy az 

egysejtű baktériumok is használják ezt a kommunikációs módszert, ahhoz 

hasonlóan, mint például az agyi neuronok. 

Bár a baktériumok ősi élőlények, de nem nevezhetők primitíveknek. Egysejtű 

létük ellenére képesek közösségként viselkedni: táplálékot megosztani a 
szomszédaikkal, másokkal összhangban mozogni, sőt még öngyilkosságot is 

elkövetni a kolónia nagyobb hasznára, írja a Scientific American magazin. 

Kémiai jelző rendszer 

A sejtről sejtre vándorló molekulák lehetővé teszik ezt a csoportviselkedést 

egy jelző rendszer segítségével. Nemrég azonban kiderült, hogy a 

baktériumoknak van egy másik módszere is az egymással való „beszélgetésre”: 

elektromos jelekkel kommunikálnak.Erről a mechanizmusról korábban azt 
hitték, csak a többsejtű szervezeteknél fordul elő. 

2010-ben Gürol Süel (San Diegó-i Kaliforniai Egyetem) molekuláris biológus 

azt kezdte vizsgálni, hogy miként tud aBacillus subtilis talajbaktérium több 
mint egymillió sejtből álló hatalmas közösségekké nőni és mégis életben 

maradni. Munkatársaival együtt megállapította, hogy amint a kolónia elér egy 

kritikus szintet, a periférián lévő baktériumok abbahagyják az osztódásukat, 
így elegendő táplálék-utánpótlást hagynak a belül lévő sejteknek. 

 

Baktériumok (illusztráció) 

Forrás: Wikimedia Commons 

Ez a megfigyelés felvetette azt a kérdést, hogyan kapják meg a szélső sejtek 
az utasítást, hogy hagyják abba az osztódást. 

Elektromos jelző rendszer 

Süel nemrég felfedezte és a Nature folyóiratban leírta, hogy a sejtek közti 
jelzések ebben az esetben valójában elektromosak.Az üzenetek az úgynevezett 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fpsycnet.apa.org%2F%3F%26fa%3Dmain.doiLanding%26doi%3D10.1037%2Fxhp0000213
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fpsycnet.apa.org%2F%3F%26fa%3Dmain.doiLanding%26doi%3D10.1037%2Fxhp0000213
http://www.scientificamerican.com/article/bacteria-can-convey-electrical-messages-the-same-way-neurons-do/
http://dx.doi.org/10.1038/nature15709
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ioncsatornákon át haladnak.Ezek olyan fehérjék a sejtfelszínen, amelyek 

szabályozzák a töltött részecskék – jelen esetben a káliumionok – áramlását a 
sejtbe és onnan ki. 

Ezeknek a csatornáknak a nyitása és zárása megváltoztathatja a szomszédos 

sejtek töltését, ez töltött részecskék kibocsátására készteti azokat, és ily módon 
elektromos jelek haladnak egyik sejtről a másikra. 

„Tudtuk, hogy a baktériumoknak vannak ioncsatornáik és az emberek 

különféle funkciókat társítottak hozzájuk, de csak egyetlen sejtet figyelembe 
véve” – mondta Süel. „Most már látjuk, hogy ezek képesek több milliónyi sejt 

viselkedésének koordinálására is.” 

Ez megváltoztatja az egysejtű szervezetek működéséről alkotott képünket. 

Újfajta betont készítenek szén-dioxidból 

ORIGO 2016.03.16.  

Amerikai kutatók azt remélik, megtalálták a módját, hogy építőanyagot 

készítsenek a klímaváltozást okozó egyik legfőbb üvegházhatású gázból, a 

szén-dioxidból. 

Beton nélkül szinte lehetetlen elképzelni mai világunkat. Ebből készülnek az 
épületek, az utak, a hidak alkotóelemeinek nagy része. Sajnos azonban a 

betonhoz szükséges cement gyártása felelős az üvegházhatású gázok 

(elsősorban a szén-dioxid) kibocsátásának öt százalékáért a bolygón. 

Beton helyett CO2NCRETE 

A Kaliforniai Egyetem (UCLA) kutatói azonban úgy vélik, megtalálták a 

módját annak, hogy üvegházgázraktárrá alakítsák az egyik legnagyobb 
üvegházgáz-kibocsátót. 

Azt tervezik, hogy létrehoznak egy zártkörű folyamatot.Az erőművek 

kéményéből származó szén-dioxidot befogják, hogy egy új építőanyagot 

készítsenek belőle 3D-nyomtatókkal.Az új anyagnak a CO2NCRETE nevet 

adták (a CO2 és az angol concrete, azaz beton szó kombinálásából). 

Nem ez az első próbálkozás arra, hogy befogják az erőművekből származó 

szén-dioxidot. De azt a problémát eddig még nem sikerült hatékonyan 

megoldani, hogy mit kezdjenek az így összegyűjtött gázzal. 

 

3D-nyomtatással készült CO2NCRETE-henger Forrás: Roberto 
Gudino/UCLA 

Cél a cement kiváltása 

„Azt reméljük, hogy nemcsak több gázt fogunk be” – mondta J .R. DeShazo, 
az UCLA professzora – „de sikerül is ezt a szén-dioxidot újfajta építőanyag 

készítésére használni, amely kiválthatja a cementet.” 

Az általunk javasolt megközelítés, hogy forrásként tekintsünk a szén-

dioxidra,olyan forrásként, amelyet újrahasználhatunk” – mondta Gaurav Sant, 

a kutatások egyik vezetője. „A cementgyártás szén-dioxid-kibocsátással jár, 

ám egy lehetőség, ha újrahasznosítjuk ezt a szén-dioxidot építőanyag 
készítésére, ami egy újfajta cement lenne.” 
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CO2NCRETE-előállítás a laboratóriumban Forrás: Roberto Gudino/UCLA 

Laboratóriumban már sikerült 

Eddig az új építőanyagot csak laboratóriumi méretekben sikerült előállítani, és 

3D-nyomtatóval alakították apró hengerekké. 

„Be tudjuk mutatni a folyamatot, amelyben meszet használunk kiinduló 

anyagként, és ezt egyesítjük szén-dioxiddal, hogy cementszerű anyagot 

kapjunk” – mondta Sant. „A nagy kihívás az, hogy nem csupán egy új 
építőanyagot akarunk kifejleszteni. Egy feldolgozási folyamatot, egy integrált 

technológiát akarunk kidolgozni, amely egyenesen vezet a CO2-tól a 

végtermékig.” 

Műanyagot evő baktériumot találtak 

LICA 2016.03.11. index.hu 

Japán kutatók egy csoportja talált egy olyan baktériumot, amely 

olyan műanyagot eszik, amiből az eldobható vizespalackok készülnek. A 
felfedezésről a Science nevű szaklapban tettek közzé egy tanulmányt. 

 

A baktérium segíthet feldolgozni az évi több mint ötvenmillió tonna műanyag 

szemetet, amely a világon keletkezik. Az úgynevezett PET palackokról van 

szó, amelyek anyaga polietilén-tereftalát. Ez a legelterjedtebb műanyag, 
részben újra tudják hasznosítani, például szőnyegeket készítenek belőle. 

Korábbi tanulmányok már találtak olyan élőlényeket, amelyek PET 

palackokon nőnek, például létezik néhány ilyen gombafaj. De olyat még nem 
fedeztek fel egészen mostanáig, amely meg is eszi a műanyagot. 

Ideonella sakainesis, így nevezték el a szóban forgó baktériumot. A kutatások 

kimutatták, hogy két enzim bontja le a műanyagot. A baktérium kibocsát egy 
enzimet, amely egy kémiai anyaggá alakítja a műanyagot, majd ezt a kémiai 

http://index.hu/szerzo/dzindzisz_magdalena
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2016-03-newly-bacteria-plastic-bottles.html
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anyagot egy másik enzimmel bontja le és alakítja a baktériumnak hasznos 

energiává. 

Stabil 30 Celsius fokos hőmérsékletnél nagyjából hat hétig tart egy átlagos 

műanyagdarab lebontása. 

A kutatók most más olyan baktériumok után kutatnak, amelyek képesek erre. 
Most hogy már tudják, mit keresnek, akár találhatnak is más hasonló 

élőlényeket. 

A laktózmentes tejből nem is veszik ki a laktózt  

HEGYESHALMI RICHÁRD 2016.03.11. index.hu 

Sok felnőttnek keseríti meg az életét a laktózérzékenység; ők nem 

fogyaszthatnak bármilyen tejterméket, csak laktózmenteset. Ezekben a 
termékekben olyan vegyi anyagok vannak, amik segítenek a szervezetnek a 

laktóz lebontásában, így a fogyasztásuk nem okoz emésztési nehézségeket. 

De a laktózmentes tejből a gyártók nem is vonják ki a laktózt. 

A laktózérzékenység nem tejallergia, és nem is a laktóz által kiváltott reakció. 

Az ettől szenvedőknek egyszerűen hiányzik a szervezetéből az az emésztő 

enzim, ami a tejcukor és a laktóz lebontását végezné. (Hasonló okokból rúgnak 
be könnyebben a japánok kevesebb italtól is: az ő emésztőrendszerükből az 

alkoholt gyorsan lebontó enzim hiányzik.) Emiatt a laktóz emésztetlenül kerül 

az alsó gyomor-bél traktusba, ahol egy csomó, az emésztést végző baktérium 
tanyázik. Ha ezek a baktériumok kezdik feldolgozni a laktózt, mellékhatásként 

gáz termelődik, ami gyomorgörcsöket és puffadást okozhat. 

 

Fotó: Str / AFP 

A tejből igen bonyolult lenne kivonni a laktózt, ezért a gyártók nem is 

próbálkoznak vele. De nincs is rá szükség. A gyártók egyszerűen vegyi 
reakcióba léptetik a laktózt egy másik enzimmel, megváltoztatva az 

összetételét, hogy a gyomor könnyebben megemészthesse azt. A tejhez adott 

laktáz enzimek elvégzik azt a munkát, amit a gyomor nem tud: a laktáz 
glükózzá és galaktózzá bontja le a laktózt. A lebontott cukrok a bélrendszerből 

közvetlenül a véráramba kerülhetnek, így nem lépnek föl a laktóz-intolerancia 

tünetei sem. 

Egy átlagos fogyasztó csak annyit érezhet, hogy a laktózmentes tej egy picit 

édesebb, mint a sima. Ennek az az oka, hogy a laktóz nem vált ki olyan intenzív 

reakciót a nyelv édességérzékelő receptoraiból, mint a glükóz és a galaktóz; 
erről a molekulák közötti különbségek tehetnek. 

 

http://index.hu/szerzo/hegyeshalmi_richard
http://www.livestrong.com/article/337301-how-is-lactose-free-milk-made/
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Működő spermát hoztak létre laborban kínai 

kutatók 

 

INDEX 2016.02.26. 13:22 

Működőképes spermiumokat hoztak létre kínai kutatók egerek embrionális 

őssejtjeiből, kizárólag laboratóriumi körülmények között. Az úttörő 

módszer idővel megoldhatja a férfi terméketlenséget – írja az MTI. 

A férfi terméketlenség egyik fő oka, hogy a herékben lévő korai hímivarsejtek, 

az úgynevezett primordiális csírasejtek (PGC) nem képesek sejtosztódással 
működőképes hímivarsejtekké válni.  Számos kutatásban állítottak már elő 

sikerrel embrionális őssejtekből korai hímivarsejteket, amelyeket azonban be 

kellett ültetni terméketlen egerek heregolyójába ahhoz, hogy kifejlődött, érett 
spermiumokká váljanak. Az új technika lényege, hogy kihagyva a beültetési 

fázist, a korai hímivarsejtek a természetes szövetkörnyezetüket imitáló 

laboratóriumi edénykében fejlődnek tovább. 

A vizsgálat során a primordiális csírasejtek ugyan nem váltak teljesen éretté, 

de eléggé kifejlődtek ahhoz, hogy képesek legyenek a nőstény egerektől nyert 

379 petesejt megtermékenyítésére. A később beültetett embriókból végül 
kilenc egérbébi született. A módszerrel egészséges és termékeny egérutódok 

jöttek világra, amelyek felnőve szintén képesek voltak szaporodni. 

A kutatók a jövőben más állatok, többek között főemlősök bevonásával 

akarják tesztelni a módszert, hogy felmérjék az esetleges kockázatokat, 
előkészítve a terepet az emberi próbák számára. 

Ha bebizonyosodik, hogy biztonsággal és hatékonyan alkalmazható az 

embereknél, akkor a módszerünkkel teljesen működőképes spermát tudnánk 
létrehozni a mesterséges megtermékenyítési módszerekhez és lombikbébi 

programokhoz 

– mondták a kutatók. 

Számos amerikai tudós üdvözölte a módszert, és az őssejtkutatás 

mérföldkövének nevezte. Viszont arra is rámutattak, hogy a módszerhez 

idővel mesterséges pluripotens őssejteket lehetne használni, amelyek az 
embrionális őssejtekhez nagyon hasonló módon működnek, de bőrsejtekből 

állítják elő őket, így kivédhetők lennének az embriók használatából eredő 
etikai aggodalmak. 

A kutatásban a Nancsingi Orvostudományi Egyetem és a Kínai Tudományos 

Akadémia Zoológiai Intézetének munkatársai vettek részt, eredményeik a Cell 
Stem Cell folyóiratban jelentek meg. 

Több ősi vírus bujkál a DNS-ünkben, mint azt 

eddig gondoltuk 

ORIGO 2016.03.23.  

Egy retrovírus teljes genomját és 17 másik darabjait találták meg 

amerikai kutatók 2500 emberi genom tanulmányozásakor. 

Azt gondoljuk, hogy a DNS-ünk teljesen emberi? Ha igen, nagyot tévedünk. 

Sőt egy új felfedezés arra utal, hogy még kevésbé emberi, amilyennek a 
kutatók korábban gondolták. 

Egy teljes vírust is találtak 

mailto:ugyelet@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/egeszseg/2016/02/26/mukodo_spermat_hoztak_letre_laborban_kinai_kutatok/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
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A Tufts Egyetem és a Michigani Egyetem kutatói 19 új nem emberi DNS-

darabot – olyan vírusok maradványait, amelyek több százezer évvel ez előtt 
fertőzték meg őseinket – találták meg a génjeink közt rejtőzködve. 

Ráadásul egy DNS-szakasz, amelyet a 2500 vizsgált személyből mintegy 50-

ben találtak meg – egy egész vírus teljes genetikai receptjét is tartalmazza, írják 
a kutatók az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) megjelent 

cikkükben. 

Azt még nem tudjuk, képes-e replikálódni vagy szaporodni. De az ősi vírus-
DNS-ekről szóló korábbi tanulmányok arra a következtetésre jutottak, hogy 

képesek befolyást gyakorolni az őket hordozó emberekre. 

 

DNS-lánc Forrás: AFP/Science Photo Library 

Sok afrikai genomot vizsgáltak 

A tanulmány a DNS (genom) teljes hosszát vizsgálta a világ minden tájáról 

származó emberekben. Sok Afrikából származó DNS-t is vizsgáltak. Ez 
különösen fontos, mert a modern emberek ősei Afrikából származtak, és onnan 

vándoroltak szét a világon. 

A csoport kifinomult eljárásokat használt minden személy genomjának 
kulcsfontosságú részeinek összehasonlítására a „referencia” humán genommal. 

Hasznosak is lehetnek a vírusszekvenciák 

A most felfedezett teljes vírus az úgynevezett humán endogén retrovírusok 
(HERV) közé tartozik. Azokat az ősi, fertőző vírusokat nevezik így, amelyek 

saját RNS alkotta genetikai állományuk DNS-alapú másolatait illesztették 

őseink genomjába. 

A generációk folyamán a vírus által generált DNS folyamatosan lemásolódott 

és az emberek szaporodásakor átadódott. Ezért található meg a mai DNS-
ünkben. 

Valójában a szakemberek jelenleg úgy vélik, hogy az „emberi” DNS nagyjából 

8 százaléka ered vírusokból.Egyes esetekben a HERV szekvenciákat adoptálta 
az emberi test, hogy hasznos feladatokat lásson el. 

Az egyik ilyen például segít a női testnek abban, hogy egy sejtréteget építsen 

fel a fejlődő magzat körül. Ez a burok védi a magzatot az anya vérében keringő 
mérgektől. 

Titkos aranybánya található mindenki vécéjében 

ORIGO 2016.03.07.  

A salakanyagokkal sok pénzt is lehúzunk a vécén. 

Miután a baktériumok elfogyasztották a számukra hasznos anyagokat az 

ürülékből és más hulladékból, hátramarad az úgynevezett szennyvíziszap. Ez 

az iszap pedig „titkos aranybánya” – állítja Paul Westerhoff, az Arizonai 
Állami Egyetem környezetvédelmi mérnöke. És ezt szó szerint érti. 

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1602336113
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Westerhoff úgy becsüli, hogy nagy mennyiségű arany, ezüst és más értékes 

fém kerül az iszapba különféle forrásokból, köztük például ipari 
folyamatokból és fogtömésekből. Miközben a bányászok kemény munkával 

termelik ki ezeket az anyagokat, az emberek folyamatosan sok millió dollárt 

húznak le a vécén, írja a Popular Science folyóirat.  

 

Forrás: AFP 

Hogy is néz ki mindez számokban? 

 Egy ember évente 26 kilogramm szennyvíziszapot termel. Egy 
tonna iszapban 550 dollárnyi értékes fém található.  

 Egymillió ember által termelt hulladékból évente nagyjából 8 
millió dollárnyi aranyat és ezüstöt lehetne kitermelni.  

 Ugyanennyi ember salakanyagából összesen mintegy 13 millió 

dollárnyi értékes fémet lehetne kivonni. 

Minden, amit a takonyról tudni érdemes 

BOLCSÓ DÁNIEL 2016.03.11. index.hu 

Orrot fújni jó. 

Szabadulsz valamitől, 

ami nyúlós, csekély, mégis nehéz: 

nincs hová odakenni 

– írta Petri György a Bagatelle című versében. 

Ez az olaj a motorban. Nélküle a motor leáll 

– mondta Michael M. Johns III, az Emory Egyetem fül-orr-gégésze. 

A maguk módján mindketten ugyanarról beszéltek: az orrváladékról, vagyis a 

takonyról. Bár szegény ragacsos testnedvnek elég hányattatott a sorsa a hozzá 

tapadó erős társadalmi tabu miatt, valójában létfontosságú anyagról van szó. 
Nézzük, hogy a plasztikus költői képen kívül mire jó még a takony! 

 

Mucuskám! 

Mivel a takony egy nyálkaféle, angolul gyakran hivatkoznak rá a mindenféle 
nyálkára használható, latin mucus szóval. De ezt csak azért mondtam el, mert 

http://www.popsci.com/theres-secret-goldmine-in-your-toilet
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fdia.pool.pim.hu%2Fhtml%2Fmuvek%2FPETRI%2Fpetri00001a%2Fpetri00243%2Fpetri00243.html
http://www.webmd.com/allergies/features/the-truth-about-mucus
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magyarul elég cukin hangzik. Ami ennél sokkal fontosabb, hogy a takony az 

orrnyálkahártya mirigyei által termelt anyag, és több fontos funkciót is 
ellát nap mint nap: 

 Hidratáló krém: a kiszáradás elleni védi a nyálkahártyát, az 
orrüreget és az orrmelléküregeket. 

 Párologtató: az orron beáramló levegőt nedvesíti (és melegíti). 

 Légypapír: sűrű és ragadós csapdaként még azelőtt megköti a 
levegővel érkező szennyeződések nagy részét, hogy azok a 

légutakon át a tüdőbe juthatnának. 

De miből is áll? Nagyon nagy százalékban vízből. A nyálkasejtekben egy 

fehérjegerinchez cukorláncok kapcsolódnak, az így létrejött glikoprotein pedig 

szivacsként issza fel a vizet, amíg nyúlós és ruganyos nem lesz tőle. Emellett 
különféle enzimeket is tartalmaz az orrunkba illegálisan bevándorló mikrobák 

hatástalanításához. Ha a folyékony váladék kiszárad, abból lesz a fika, ami 

viszont nem összekeverendő az azonos nevű svéd szokással. Minél közelebb 

van a váladék az orrnyíláshoz, annál jobban párolog a szabad levegőn a 

víztartalma, így annál inkább kiszárad. 

Egy átlagos, egészséges napon simán megtermelünk egy-másfél liter taknyot. 
Ennek nagy része nem elpárolog vagy a zsebkendőben végzi, hanem bizony a 

gyomrunkban, miután lecsorog a garatba, mi meg lenyeljük. Igen, tudom, ez 

undorítóan hangzik, de nyugodjon meg, amíg nem tudta, addig is lecsúszott a 
napi adag, ezután is le fog, úgyhogy inkább nyeljen egy nagyot, és olvasson 

tovább. 

Ha kell, rákapcsol 

A mindennapokban a takony csendben végzi a munkáját: nedvesít, tisztít, és 

dolga végeztével lefolyik a torkunkon – nagyjából észre se vesszük. Időnként 

változik az állaga, besűrűsödik, de többet csak akkor termelünk, ha az 
orrnyálkahártyát irritáció éri, vagy ha megbetegszünk. Ilyenkor viszont rögtön 

szembetűnőbb lesz, mert beindul a test védekező mechanizmusa, a 

nyálkahártyának megnő az áteresztőképessége, és a váladékképződés is 

felpörög. 

Bár az előző bekezdésben csak képletesen értettem, hogy a takony szembe 

tűnik, fordítva valóban igaz a dolog: a szemünk váladéka, vagyis a könny is a 

takonyba ürül. Amikor sírunk, a pislogás kitágítja a könnyzacskót, amely 
ilyenkor gyakorlatilag kiszivattyúzza a felgyülemlett könnyet a szemből. Az 

elhasznált könny a könnypontokon át a könnycsatornába jut, ezen keresztül a 

könnyzacskóba ömlik, ahol összegyűlik, és végül a könnyvezetéken és az 
orron át távozik. Ezért kell sírás közben orrot fújnunk. 

Szintén a szokásosnál több taknyot eredményez a gustatoricus rhinorrhoea, 

vagyis az étkezés utáni fokozott váladékképződés. Ez akkor fordul elő, ha az 
orrváladék termelődésében szerepet játszó receptorokat az evés (rágás, nyelés) 

vagy az étel (csípős, forró) hatására fizikai inger éri. Ritkábban, de van, akinél 
ugyanezt a tejivás is előidézi. A takonytúltengés a nyálkahártya-duzzanatot 

visszaszorító orrdugulás-csökkentővel (például pszeudoefedrinnel) enyhíthető, 

vagy antihisztaminnal, ami az allergiás reakciókor termelt hisztamin hatását 

ellensúlyozza. De az olyan, természetesebb módszerek is segíthetnek, mint a 

sós öblögetés. 

Mivel a víz a takony fontos alkotóeleme, ha az nem képes eleget felvenni 
belőle, besűrűsödik, és kevésbé véd a fertőzésektől. Ez a veszély fenyegeti 

például azokat, akik cisztás fibrózisbanszenvednek. 

A takony ötven árnyalata 

A takonnyal a szivárvány szinte minden színében lehet találkozni, már ha 

valaki rendszeresen nézegeti a zsebkendője tartalmát. A különböző 

árnyalatokról stílszerűen infografika is készült, a finom átmeneteket itt 
nézegetheti. De lássuk a lényeget! Alapjáraton a takony tiszta, áttetsző. 

Ugyanez a helyzet allergiás reakcióknál, de a vírusos megbetegedéseknél se 

jellemző elszíneződés, ilyenkor csak a vízszerű váladékból termelődik a 
szokásosnál több. Ha pedig hidegben csöpög az orrunk, az gyakran nem is 

kimondottan takony, csak a beáramló hideg levegő hatására az orrüregben lévő 

http://www.thestranger.com/seattle/dear-science/Content?oid=11182785
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FFika_(sv%25C3%25A9d_kult%25C3%25BAra)
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Ftil%2F2016%2F02%2F12%2Fmiert_sirunk%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Ftil%2F2016%2F02%2F12%2Fmiert_sirunk%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.webbeteg.hu%2Fcikkek%2Fcukorbetegseg%2F7615%2Fetkezes-utani-fokozott-valadekkepzodes
http://www.webmd.com/allergies/features/the-truth-about-mucus?page=2
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCiszt%25C3%25A1s_fibr%25C3%25B3zis
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fhealth.clevelandclinic.org%2F2014%2F11%2Fwhat-the-color-of-your-snot-really-means-infographic%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fhealth.clevelandclinic.org%2F2014%2F11%2Fwhat-the-color-of-your-snot-really-means-infographic%2F


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 4. szám 

  

 

 

35. oldal 

melegebb levegőből kicsapódó víz – mint a chemtrail, izé, kondenzcsík 

esetében –, orrváladékot csak kis koncentrációban vagy egyáltalán nem 
tartalmaz. 

 

Fotó: Wayne Taylor 

A sárgás-zöldes takonyszínt gyakran fertőzésnek tulajdonítják, de ez némileg 

félrevezető. Valójában nem maguk a baktériumok, hanem az ellenük küldött 
véderő színezi zöldre az orrváladékot. Ha megbetegszünk, a szervezet riadót 

fúj, és neutrofil granulocita nevű fehérvérsejteket vezényel a helyszínre, hogy 

bekebelezzék és lebontsák a kórokozókat. Ezek a sejtek bocsátanak ki egy 

zöldes enzimet, ami nagy mennyiségben elszíneződést okoz. 

Egyébként a nem-minden-rovar-bogár elvhez hasonlóan, minden zöld takony 

fertőzést jelez, de nem minden fertőzés nyomán lép fel elszíneződés, úgyhogy 
ne hagyatkozzon erre az öndiagnózis felállításában! (Különben is, jobb azt 

inkább az orvosra hagyni.) 

A vöröses-barnás színt a takonyba kerülő, különböző mennyiségű vér okozza, 

ha a nyálkahártya kiszáradás vagy irritáció miatt sérül. Kis mennyiségben 
semmi gond vele, de ha rendszeres vagy sok, érdemes megnézetni orvossal, 

mert az más problémára is utalhat. Végül a fekete takony vagy erős 

szennyeződést jelöl (például ha a gazdája sokat dohányzik), vagy gombás 
fertőzésre utalhat. 

A flegma rokon 

A takonyhoz szorosan kötődő másik testnedv a slejm. Ez is nagyon hasonló, 
bár sűrűbb nyálkás váladék, csak nem az orrban, hanem az alsó légutakban 

termelődik, ezért ritkábban is találkozunk vele – jellemzően akkor, ha betegen 

felköhögjük. A köpet színe ugyanúgy árulkodik arról, hogy milyen betegség 
miatt találkozunk vele, bár nehezíti a dolgot, hogy ilyenkor már a légúti 

váladék nyállal és az abban található baktériumokkal is keveredik. Kisebb 
mennyiségben a torokköszörülés vagy ordibálás is felszakíthatja, illetve a 

dohányosoknál is gyakori vendég, mert próbálja a füst kiszárító hatását 

ellensúlyozva nedvesen tartani a gégét. 

Ha már a takony angol nevét megidéztük, a slejm elnevezése még 

érdekesebb. Hippokratész ókori elmélete szerint az emberi testet négy elemi 

nedv egyensúlya jellemzi, és ha bármelyikből – vérből, sárga vagy fekete 
epéből, illetve slejmből – a kelleténél több van, az betegséget eredményez, 

illetve megmutatkozik az illető viselkedésében. A slejmtúltengést ő a 

közönyösséghez társította, innen a mai angol neve is: a phlegm a flegmaság 
nyelvi rokona. 

Eszik-e vagy isszák? 

Valójában a takony nemcsak úgy lecsusszan a torkunkon egy-egy óvatlan 
pillanatban, hanem maga a rendszer úgy van kitalálva, hogy arrafelé terelje: az 

orrban található szőröcskék a garat felé mozgatják az elhasznált védőváladékot, 

hogy a gyomorba, mint egy beépített konyhamalacba ürítsék az elhasznált 
védőréteget, ahol a gyomorsav a takonyfolyam mindenféle hordalékát rövid 

úton elintézi. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftech%2Fhoax%2F2015%2F05%2F28%2Fchemtrail-hoax%2F
http://www.webmd.com/allergies/features/the-truth-about-mucus?page=2
http://www.medicaldaily.com/coughing-phlegm-what-color-your-sputum-says-about-your-health-351774
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Abból, hogy a takonynyelés napi rutinművelet, az is következik, hogy a 

gyereknek se lesz semmi baja, ha megeszi a – saját! – váladékát. Az már 
társadalmilag kevésbé számít elfogadottnak, hogy több felnőtt is előszeretettel 

fogyasztja. Még egy Facebook-csoport is létezik „Taknyot enni NEM 

undorító!” néven. Mondjuk az utolsó poszt 2010-es, és jelenleg egyetlen tagja 
van. 

A takonyevés biológiája egyébként sajnálatosan alulkutatott terület, és inkább 

csak hipotézisek léteznek a vélt vagy valós hasznáról. A leghíresebb 
ilyen teória, hogy a takonyban található elpusztult kórokozók felkészíthetik az 

immunrendszert az éles helyzetekre, akár a védőoltás. Ami biztos, hogy 

veszélyt csak annyiban jelent az orrtúrás – embertársaink lenéző pillantásain 
túl –, hogy ha a bányász óvatlan, felsértheti az orrnyálkahártyáját. Vagy hogy 

turkálás közben beletehetia baktériumot az orrába, ahogy azt egy 
Staphylococcus aureust vizsgáló tanulmány is megállapította. 

Konkrét kutatás tehát nem nagyon van, de a józan ész logikája szerint, mivel 

egyébként is folyamatosan taknyot nyelünk, se előnye (immunrendszer-

erősítés), se hátránya (egészségtelen) nem sok lehet a kifejezetten szájon át 

végzett takonyfogyasztásnak, ezért az valószínűleg inkábbpszichológiai 

gyökerű szokás. Ez a téma viszont már túlnyúlik ezen a cikken. 

Ijesztő jövő: bogárkiborgokat készítettek a 

kutatók 

PESTHY GÁBOR 2016.03.30. origo.hu 

Szingapúri kutatók olyan gépi implantátumot készítettek, amelyekkel a 

saját akaratuknak megfelelően irányíthatják – egyelőre csak – a 

bogarakat. 

Hirotaka Sato és munkatársai a szingapúri Nanyang Műszaki egyetemen 

elektródákat illesztettek virágbogarakba (Mecynorrhina torquata), hogy 
működésre bírják a lábak bizonyos izomcsoportjait.  

 

A kísérlethez előkészített virágbogár Forrás: Hirotaka Sato 

Az elektromos jelek sorrendjét változtatva a csoport képes volt szabályozni a 

bogár járásmódját. Az elektromos jelek időtartamával pedig meg tudták 

változtatni a bogár sebességét és lépéshosszát, számoltak be eredményeikről a 
kutatók a Journal of the Royal Society Interface folyóiratban. 

Bonyolultabb mozgásra képesek 

A kutatók korábban már készítettek olyan kiborg rovarokat, amelyek tudtak 
repülni, futni és mászni, de olyan dolgok szabályozása, amilyen a sebesség 

összetettebb feladatok végrehajtására teszik majd alkalmassá a biobotokat. 

A bogárkiborgok és más kiborg rovarok energiahatékonyabb és könnyebben 
összeszerelhető alternatívát jelentenek a régi robotokkal szemben, és még a 

rovarok helyváltoztatásának tanulmányozására is alkalmas, érveltek a kutatók. 

Úgy tűnik, az kevésbé érdekli őket, hova vezethet ez a kutatás, ha más 
élőlények, esetleg emberek irányítására is alkalmazzák majd a találmányukat. 

A delfinek nem ösztönösen lélegeznek 

ORIGO 2016.03.29.  

https://gingkoapp.com/export/www.bbc.com/future/story/20150202-why-do-we-pick-our-nose
https://gingkoapp.com/export/www.bbc.com/future/story/20150202-why-do-we-pick-our-nose
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F2401512439%2F
http://www.todayifoundout.com/index.php/2014/03/eating-boogers-healthy/
http://www.todayifoundout.com/index.php/2014/03/eating-boogers-healthy/
http://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/picking-your-nose-and-eating-it-may-be-good-for-you-1.1387917
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F10.1086%2F506401
https://www.psychologytoday.com/blog/in-excess/201401/snot-my-fault
https://www.psychologytoday.com/blog/in-excess/201401/snot-my-fault
http://rsif.royalsocietypublishing.org/lookup/doi/10.1098/rsif.2016.0060
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A delfinek nem önkéntelenül, hanem tudatosan lélegeznek - éppen ezért 

soha nem tudnak nyugodtan aludni. Mindig csak az agyuk fele pihen, 

hogy a másik dolgozhasson, ha oxigénre van szükségük. 

A delfinek nem rendelkeznek az önkéntelen lélegzés tulajdonságával - a 

legtöbb állatfaj (és az ember) számára a légzés egy automatikus folyamat, 
alaphelyzetben semmiféle odafigyelést nem igényel. A delfineknek azonban 

tudatosan figyelniük kell, hogy oxigént juttassanak a szervezetükbe, ezért 

gyakorlatilag soha nem lehetnek teljesen öntudatlan állapotban.  

 

A delfineknek figyelni kell a légzésre Forrás: AFP/Mark Ralston 

Ez magában foglalja az alvás időszakát is. A delfinek úgy alszanak, hogy 
agyuk egy része aktív, másik része pedig pihen. Mindig váltogatják, hogy 

melyik fele legyen nyugalmi helyzetben és melyik dolgozzon, így nem 

fárasztják ki teljesen. Átlagosan nyolc órát alszanak egy nap - ennyi idő alatt 

képesek egyidejűleg pihenni és ébren maradni annyira, hogy felmenjenek a 

felszínre levegőért, ha szükségük van rá. 

Levegőt árulnak kínai falusiak a városlakóknak 

LICA 2016.03.22. index.hu 

A kínai Guangdong tartományban, a Liansan hegyen lévő falu lakói remek 

üzleti érzékkel levegőt árulnak városlakóknak. Ráadásul a csomagolást sem 
viszik túlzásba, egyszerűen felfújnak levegővel egy egyszerű zacskót és azt 

adják el. 

A kínai nagyvárosokban óriási gondot okoz a légszennyezés, a szmog. 
Pekingben sokszor napokig nem látni a Napot, pedig nem felhős az ég. Évek 

óta az egészségügyi határérték felett van a szennyező anyag a levegőben. A 

szmogot részben a döbbenetes méretű iparosodás okozza, az energiaigényt 
leginkább szénerőművekkel oldják meg. Kína a világ szénfogyasztásának több 

mint feléért felelős. Az utóbbi évtizedekben robbanásszerűen fejlődött 

autóipar is kivette részét a szennyezésből. 

 

Guangdong tartományban az elmúlt héten megint szmogriadó volt, a 

városlakók megint a szürke eget nézhették. A magasabban lévő Lianshan hegy 
lakói pedig rájöttek, hogyan profitálhatnak ebből. Falujuk 1400 méterrel van a 

tengerszint felett, a területet sűrű erdő fedi, így ide már nem ér el a szmog. A 

falusikat 13-30 jüan közötti áron árulják a hegyi levegővel teli zacskókat. Ez 

http://mashable.com/2016/03/22/chinese-villagers-sell-air/#zgReT1BZrEqD


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 4. szám 

  

 

 

38. oldal 

nagyjából 1,5-4,5 dollárt, vagyis 400-1200 forint között mozog egy-egy 

zacskó levegő ára. 

A helyi média le is fényképezte a városlakókat, ahogy egy-egy nagyobb 

zacskóból vesznek mély levegőt. Ettől persze még lehet, hogy álhír az egész, 

ahogy az elmúlt években több hasonló kínai "friss levegőt árulnak pénzért" 
hírről kiderült utólag. 

Újraírhatja a fizikakönyveket egy szenzációs 

felfedezés 

ZÁBORI BALÁZS 2016.03.21. origo.hu 

A svájci Nagy Hadronütköztető (LHC) két független tudóscsoportja is 

szokatlan és nem várt jeleket detektált nagy energiájú protonok ütközése 

során, ami egy új elemi részecske létezésére utalhat. A legnagyobb 

meglepetésre a Higgs-bozonnál mintegy hatszor nehezebb részecske 

létezésére utalnak a mérési eredmények. Ha a további kísérletek 

megerősítik az első méréseket, akkor ez az új részecske talán teljesen 

átformálhatja a fizika Standard Modelljét, és átírhatja mindazt, amit 

eddig a részecskék világáról gondoltunk. 

Rekordkísérletek a Nagy Hadronütköztetőben 

Majdnem kétéves leállást követően a Nagy Hadronütköztető (röviden csak 

LHC) tavaly júniusban lépett ismét működésbe. A kísérletek során töltött 

részecskéket, egészen pontosan protonokat (pozitív töltésű hidrogén 
atommagok, amelyek minden atommag építő elemei) gyorsítanak elképesztő 

energiára, majd ütköztetnek egymással, és a hatalmas energiájú ütközésben 

keletkező újabb részecskék nyomait kutatják. 

 

Az LHC dipól 3D-metszete Forrás: CERN/LHC 

Ez azonban nem egyszerű feladat, mivel sokszor rendkívül rövid életű és 

ezáltal tulajdonképpen detektálhatatlan részecskéket kellene kimutatni. 

A detektorok legtöbbször az eredeti részecske elbomlásából származó további 
részecskéket észlelik. 

A magfizikusok ezekből igyekeznek visszakövetkeztetni az eredetileg 

keletkezett részecske tulajdonságaira, például az energiájára. 
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Felújítás és átszerelés a CERN-nél. 2015 tavaszán indult újra a Nagy 
Hadronütköztető Forrás: CERN 

A tavalyi kísérletek során új rekordok születtek az ütközési energiákban, mivel 

elérték a 13 TeV-ot (egy elektronvolt energia megfeleltethető 1,602×10-

19 Joule-nak, vagyis a 13 TeV megfelel ~2,08×10-6 J energiának, amely 

részecskefizikai léptékben hatalmasnak számít). 

 

A CERN tudósainak eddig a Higgs-bozon azonosítása volt a legjelentősebb 
sikere. A mostani felfedezés talán még ezt is felülírja majd Forrás: 

AFP/CERN 

Ez az ütközési energia közel kétszerese az LHC első bekapcsolása utáni 

ütközési energiáknak, és szintén közel kétszer haladja meg azt az energiát, 
amelyen felfedezték a Higgs-bozon létezését. 

 

Peter Higgs, brit Nobel-díjas fizikus, a róla elnevezett és a tömegért felelős 

elemi részecske felfedezője Forrás: AFP/Graham Stuart 

A tudósok számára tovább bővült a kutatási lehetőségek tárháza a még 

nagyobb energiájú részecskék világa felé, 

ekkora ütközési energiával ugyanis eddig ismeretlen új részecskék válnak 
felfedezhetővé. 

Az első eredmények szinte azonnal jelentős meglepetésekkel szolgáltak. 

Szokatlan jelek két független detektorban is 

Két független detektor és kutatócsoport (CMS és ATLAS) is hasonló, nagy 

energiájú részecske létezésére utaló nyomokat talált a mérési eredmények 
között. (Ugyanez a két kutatócsoport vett részt a világhírűvé lett Higgs-bozon 

felfedezésében.) 
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Mindkét tudóscsapat tavaly decemberben jelentette a szokatlan mérési 

eredményeket, 

azt követően, hogy elegendő adat birtokába jutottak, hogy kiküszöböljék a 

statisztikai bizonytalanságokat. 

 

A hélium atommagjának felépítése, a piros színnel jelölt szubatomi részecskék 
protonok Forrás: Wikimedia Commons 

Mindkét detektor váratlan többletet tapasztalt adott energiájú fotonpárokból (a 

foton a fény részecskéje, ami nagy energiájú formátumban más részecskék 
elbomlásából származhat). A fotonpárok együttes energiája elérte a 750 GeV 

értéket. Ami különösen izgalmas, hogy a 13 TeV energiájú proton-proton 

ütközésben keletkezett fotonok rövid életű, majd elbomlott, eddig ismeretlen 
részecske maradványai lehetnek. 

 

A foton modern elméletét Albert Einstein fejlesztette ki olyan jelenségek 
megmagyarázására, amelyek nem illettek a fény klasszikus 

hullámtermészetébe Forrás: Wikimedia Commons 

Ez az elképesztő tömegű (energiájú) részecske közel hatszor kell, hogy 
nehezebb legyen a 2012-ben felfedezett Higgs-bozonnál, amely a részecskék 

tömegének közvetítéséért felelős. Vagyis úgy tűnik, hogy sikerült találni egy, 

még a Higgs-bozonnál is extrémebb részecskét, amelyet azonban a 
részecskefizika Standard Modellje (egyelőre) nem jósolt meg, és a tudósok 

sem számítottak rá! 
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Egy új részecskefizikai korszak kapujában állunk? 

A felfedezés jelentősége valóban hatalmas, azonban hivatalosan még nem 
erősítették meg a sokat ígérő felfedezést, ehhez ugyanis további mérési 

eredmények szükségesek. Eddig mindössze néhányszor tíz eseményt 

rögzítettek többletként ahhoz képest, amennyit az elméleti várakozások 
megjósoltak. 

 

Illusztráció egy atomról Forrás: Pixabay 

Vagyis ha valóban nem csupán statisztikai ingadozásról van szó, akkor ez egy 

nagyon extrém körülmények között (hatalmas ütközési energiákon) 
végbemenő igen ritka reakció, amelynek részecskenyoma kell hogy legyen. 

A jelenség tanulmányozásához pedig még rengeteg ütközési kísérletet kell 

végrehajtani, hogy elegendő számú mérési eredmény álljon rendelkezésre az 
egyértelmű meghatározáshoz. 

 

Az LHCb kísérletben használt berendezés egyik hatalmas mágnese

 Forrás: CERN/LHC/Peter Ginter 

Egészen pontosan az ATLAS közel 40, míg a CMS detektor csupán 10 
eseményt rögzített a közel 400 trillió proton-proton ütközése során! Ez a 

detektálási érték annak a határán mozog, ami „véletlenül” is megtörténhet, 

vagy éppen fizikai tartalom áll mögötte, ezért további intenzív kísérletek 
szükségesek az első sejtések megerősítésére. 
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A tudósok hosszú ideig dolgoztak a részecskefizika Standard Modelljének 

tökéletesítésén 

és kísérleti kidolgozásán, hogy igazolni tudják feltevéseit. 

 

Az LHC irányítóközpontjának egyik monitora az újraindításkor Forrás: 
CERN/LHC 

Ebben a képben az egyik fontos hiányzó láncszem éppen a Higgs-bozon volt, 

amelyet nemrégen fedeztek fel. Azonban egy olyan elemi részecske, amely 

közel hatszor nehezebb nála, és az elméletből nem következne a létezése, igen 

komoly kérdéseket vethet fel, és egy egészen új fejezetet nyithat a 

részecskefizikában. Az LHC 2016-os kutatásának egyik legfontosabb feladata 
éppen ennek a fontos kérdésnek a tisztázása lesz. 

 

A Nagy Hadronütköztető felépítését szemléltető infografika Forrás: 

MTI 

A  megoldásához a tudósok közel tízszer több mérési eredményt remélnek, így 

majd véglegesen el lehet dönteni, hogy egy újabb részecskét sikerült-e 
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felfedezni, vagy sem? Ha a végső válasz is az igen lesz, akkor további fajsúlyos 

kérdések merülnek majd fel, hogy miként lehet ezt a részecskét beilleszteni a 
létező elméletekbe? 

(A szerző asztrofizikus, az MTA kutatója) 

A Galaxis lesz a gravitációs hullámok detektora 

ZÁBORI BALÁZS 2016.03.13. origo.hu 

A gravitációs hullámok első sikeres detektálása óta új lendületet kaptak azok 

a projektek, amelyek a gravitációs hullám spektrum különböző részeinek 

detektálását célozzák meg. Ezek között vannak űrbéli detektálásra vonatkozó 
elképzelések különleges szondákkal, azonban az extrém alacsony frekvenciájú 

gravitációs hullámok detektálásához a tudósok még ennél is tovább mennek, 
és magát a Galaxisunkat kívánják detektorként felhasználni! 

A gravitációs hullám asztronómia 

A gravitációs hullámok létezésére Einstein jóslatának megfelelően már a 
LIGO felfedezése előtt is számtalan erős érv utalt. Ezek közül az egyik 

legmeggyőzőbbek a kettős kozmikus rendszerek megfigyelési eredményei, 

mint például a kettős neutron csillagok, vagy ahol a központi csillag mellett 
egy fehér törpe is található. 

Ezek megfigyelései arra utaltak, hogy nagyon lassan, de a kettős objektumok 

egyre jobban közelednek egymáshoz. 

 

A nemrég felfedezett gravitációs hullámok tanulmányozása az asztronómia 
egy új tudományágát nyitja meg Forrás: Origo 

A közeledés oka pedig a gravitációs hullámok formájában kibocsátott orbitális 

energiaveszteségben keresendő, így a jelenség közvetett módon már 
szolgáltatott bizonyítékot a gravitációs hullámok létezésére. 

Habár hatalmas energiamennyiség kibocsátásáról van szó, mégis a téridőre 

gyakorolt hatás annyira kicsiny, hogy napjainkig kellett várnunk az első 
sikeres detektálásra. Azonban a gravitációs hullámok sem egyformák, 

amplitúdóban (pontosabban a téridő karakterisztikus deformációjában) és 

frekvenciában alapvetően eltérnek egymástól. 
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A gravitációs hullámok is különböző frekvenciatartományokban észlelhetők, 

keltekezési okuk függvényében Forrás: NASA 

Ezek a paraméterek jellemzőek a kibocsátó forrásra, így nyílik meg a lehetőség 
a tudósok előtt, hogy az azonosított jel segítségével, az általános 

relativitáselméletet is figyelembe véve, következtetéseket vonhassanak le a 

forrásra és a fizikai folyamataira vonatkozólag. Kinyílik az ablak egy új 

tudományterület, a gravitációs hullám asztronómia számára. 

A gravitációs hullámok frekvenciatérképe 

A gravitációs hullámok asztronómiai térképén tulajdonképpen három, 
frekvenciában jól elkülönülő tartományt találunk, amelyek detektálási 

mechanizmusai is teljesen eltérőek. A legnagyobb frekvenciájú hullámokat 

(100-10000 Hz nagyságrend környékén) a LIGO-hoz hasonló, földi 

obszervatóriumok segítségével tudjuk azonosítani. 

 

Két galaxis az összeolvadás végső fázisában. Az ehhez hasonló kozmikus 
jelenség is gravitációs hullámokat kelt Forrás: NASA 

Ez a „nagy” frekvenciatartomány jellemzően neutron csillag és fekete lyuk 

kettősöktől származó jeleket takar. 

Mintegy öt nagyságrendet kell ugornunk a kisebb frekvenciák felé, hogy 

elérjük az űrbe telepítendő rendszerek (mint például az Európai Űrügynökség 

eLISA programja) tervezett frekvenciatartományát (0,0001-1 Hz). 
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A tér görbülését szemléltető ábra Forrás: Wikimedia Commons 

További nagyjából öt nagyságrendet kell ismét ugornunk frekvenciában lefelé, 
hogy az extrém alacsony frekvenciás jelek mérésére kidolgozott NANOGrav 

méréstechnika frekvenciatartományába jussunk (0,0000000001-0,0000001 

Hz). Érdemes belegondolni, hogy a LIGO-hoz képest mintegy tíz 
nagyságrenddel kisebb frekvenciájú gravitációs hullámok detektálásáról 

beszélünk. Ilyen alacsony frekvenciákon a szupermasszív fekete lyuk 

kettősöktől, egyesülő galaxismagoktól származó jeleket várhatunk, így számos, 
a kozmológia szempontjából kiemelten izgalmas terület kutatása kaphat új 

lendületet. 

 

Két  egymásba olvadó fekete lyuk által keltett gravitációs hullámok
 Forrás: LIGO 

Összehasonlításképpen a LIGO által felfedezett fekete lyuk páros tömegéhez 

képest milliószor vagy milliárdszor nagyobb tömegű fekete lyukak egyesülése 
által generált gravitációs hullámokról van szó, amelyek a galaxisok 

középpontjában találhatóak. Vagyis tulajdonképpen a galaxisok egyesülési 

folyamatáról alkothatunk pontosabb képet a segítségükkel. 

 

Ütköző (egyesülő) galaxisok Forrás: NASA 
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Ebben a kutatásban pedig alapvetően szükséges lesz az űrbe telepített 

gravitációs hullám obszervatóriumokra is, mivel ahogyan közelednek 
egymáshoz az egyesülő galaxisok magjában található fekete lyukak, úgy 

tolódnak el a nagyobb frekvenciák felé az általuk keltett gravitációs hullámok 

is, amíg el nem érik például az eLISA projekt tervezett mérési tartományát. 

 

Számítógépes animáció a két fekete lyuk ütközéséből keletkező gravitációs 

hullámokról Forrás: MPI 

Valójában tehát egy ilyen összetett folyamat vizsgálatához legalább kétféle 

gravitációs hullám obszervatórium felhasználása lenne szükséges.   

A teljesség kedvéért azért hangsúlyozni kell, hogy amint haladunk az egyre 

kisebb frekvenciák tartománya felé, úgy növekszik a mérhető gravitációs 
hullám jelamplitúdója is. 

A legősibb gravitációs hullámok az Univerzum keletkezésének korából 

Azonban a NANOGrav frekvenciatartományával korántsem értük el a 

gravitációs hullámok frekvenciatérképének szélét, hiszen további, nagyjából 
hat nagyságrendet kellene lefelé haladnunk a gravitációs hullámok 

frekvenciájában (ekkor már 0,0000000000000001 Hz körül járnánk), hogy 

eljussunk a legősibb folyamathoz, amely ilyen hullámokat generált. 

 

A NASA illusztrációja egy fekete lyukas galaxisról Forrás: NASA 

Ez pedig nem más, mint a korai Univerzum úgynevezett inflációs felfúvódási 

szakasza, ahol az Univerzum strukturális szerkezetének kialakulása során 

keletkezett gravitációs hullámokat találjuk, amelyeket másnéven primordiális, 

avagy legősibb gravitációs hullámoknak is nevezünk. Nyomaikat pedig 

közvetetten a kozmikus háttérsugárzás apró ingadozásainak térképe máig 

megőrizte számunkra. 

A pulzárok, mint GPS műholdak? 
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A NANOGrav program keretében extrém alacsony frekvenciás gravitációs 

hullámok detektálása a cél, amelyhez a Tejútban található pulzárokat kívánják 
felhasználni, mint egyfajta GPS műholdakat. 

Mit jelent mindez és miért éppen a pulzárokat? A Földünk napjánál jóval 

nagyobb tömegű csillagok halála után (ha nem elegendő a tömegük, hogy 
fekete lyuk keletkezzen belőlük) neutron csillag alakul ki, ezeknek egy 

speciális csoportját alkotják a pulzárok. 

 

A Vela csillagképben felfedezett kozmikus ködben lévő pulzár Forrás: 

NASA 

A pulzárok rendkívül extrém objektumok az Univerzumban. 

Olyan elképesztően sűrű anyagból állnak, hogy az általuk keltett gravitációs 

mező mintegy tíz nagyságrenddel haladja meg a Földi gravitációt (képzeljük 
el, mi történne egy emberrel, ha megpróbálna sétálni a pulzár felszínén ilyen 

hihetetlenül erős gravitációs mezőben). A pulzár annyira erős mágneses mezőt 

gerjeszt a környezetében, amely elegendően erős ahhoz, hogy a Föld összes 
merevlemezén kitöröljön minden információt még akkor is, ha csak olyan 

közel merészkednénk hozzá, mint a Hold-Föld távolság! 

 

A pulzár rendkívül erős mágneses teret hoz létre Forrás: NASA 

Azonban a pulzár nem emiatt érdekes a gravitációs hullám detektálás 
szempontjából, hanem mert nagyon pontos (közel atomóra pontosságú és 

stabilitású) órajelként használható. Ugyanis a pulzárok rádióhullám 

nyalábokat bocsátanak ki, miközben nagy sebességgel forognak a tengelyük 
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körül (a forgástengelyük és a mágneses tengelyük nem esik egybe). Minden 

egyes alkalommal, amikor a nyaláb a Föld felé irányul, egy jól mérhető 
rádióhullám jelet kapunk,- egyébként innen származik a pulzár elnevezés is. 

 

A Fermi által felfedezett pulzárok a Tejútrendszerben Forrás: NASA 

A legpontosabb, ún. milliszekundumos pulzárok mintegy százszor fordulnak 
meg a tengelyük körül egyetlen másodperc alatt. 

A NANOGrav gravitációs hullám detektálása éppen ezekre a pulzárokra épül, 

és úgy használja őket nagyon pontos téridő meghatározásra, mint ahogyan a 
GPS műholdakat használjuk a mindennapokban. 

 

A Tejút így látszik a Földről. Az új elképzelés szerint a Galaxis lesz a 

gravitációs hullámok egyik detektora Forrás: Wikimedia Commons 

Ebben az esetben azonban a milliszekundumos pulzárokat használjuk a Föld 

pozíciójában történő apró változások meghatározására, amelyet az áthaladó 

gravitációs hullámok okoznak. A pulzárok felhasználásával a gravitációs 
hullámok felfogására tulajdonképpen maga a Tejútrendszer fog egyfajta 

hatalmas detektorként  működni a tudósok számára. A várakozások szerint 

2020-ig szeretnék megvalósítani az első sikeres detektálást. 

(A szerző asztrofizikus, az MTA kutatója) 
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Elsötétítéssel válik világossá, mekkora bajban 

vagyunk 

NAGY NIKOLETTA 2016.03.19. origo.hu 

Idén március 19-én kell egy órára lekapcsolnunk minden lámpát, ha 

törődünk a környezettel – este fél kilenctől fél tízig tart a 

Természetvédelmi Világalap kezdeményezése, amelynek fő célja felhívni 

a figyelmet a klímaváltozás hatásaira, és egy órára csökkenteni a 

fogyasztást a világ legnagyobb városaiban. 

Még a főszervező Természetvédelmi Világalap (WWF) is meglepődött, 

amikor 2007-ben Sydneyben, az első Föld órája kezdeményezés idején egy óra 
alatt 10,2 százalékos fogyasztáscsökkenést mértek – eredetileg úgy gondolták, 

hogy az akció csak jelképes lesz, és nem okoz valódi csökkenést.  

 

A Föld órája Sydneyben, 2008-ban Forrás: Wikimedia Commons 

Ehhez képest a 2,2 millió háztartás részvétele, a város nevezetességeinek 

elsötétítése jócskán csökkentette az energiafogyasztást. Sőt a becslések 
szerintebben az egy órában a városban mintegy 5 százalékkal mérséklődött a 

légkört szennyező anyagok kibocsátása, ami egy ekkora metropolisznál, mint 

Sydney, már jelentősnek nevezhető. 

A fő cél mégis a figyelemfelkeltés volt: azzal, hogy a résztvevők egy órára 

minimálisra csökkentették az energiafogyasztásukat, felhívták a világ 

figyelmét arra, hogy mennyire könnyen tehetnénk valamit a Földünkért – 
mondjuk csak annyit, hogy este egy órával előbb lekapcsoljuk a villanyt. 

Lokális akciók minden városban 

A Föld órája tavaly már 172 országot mozgósított, és mintegy 7000 város vett 
részt az egyéb megmozdulásokban is: az akció ugyanis nemcsak globális, de 

helyi szinten is zajlik. 

 

A városok maguk is sokat tehetnek a környezetért Forrás: AFP 
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A részt vevő városok lakossága külön környezetvédelmi megmozdulásokat 

szervez, így nemcsak a villany lekapcsolásával, de faültetéssel, víztisztítással, 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével és minden, a bolygó megmentésére 

irányuló szervezkedéssel is együtt jár az akció. 

Tavaly világszerte összesen 42 000 regisztrált Föld órája eseményen vehettek 
részt azok, akik úgy gondolták: tesznek valamit bolygónk jövőjéért.  

Magyarországon tavaly a WWF arra buzdította a városok lakosságát, hogy 

tegyék zöldebbé saját településüket. A szervezett megmozdulások közül Vácé 
sikerült a legjobban, ligettakarítási programjával ugyanis itt mozgósította a 

lakosságszámhoz képest arányosan a legtöbb embert a felhívás. Így ez a város 

kapta meg a Föld Órája Fővárosa címet. 

Kötetlen szabályok 

Idén a magyar WWF nem szabja meg, hogy milyen témában nyújthatják be a 
közösségek a Föld Órája Fővárosa címre a nevezéseket. A kikötés csupán 

annyi, hogy valamilyen előremutató, környezetbarát kezdeményezés legyen, 

amely hozzájárul ahhoz, hogy egy kevésbé lelakott Földet adjunk tovább az 
utódainknak. Több ország viszont változatlanul kitűzött egy konkrét célt maga 

elé: az Egyesült Királyságban például a fenntartható élelmezésre, Indiában a 

napenergia felhasználására, Cipruson pedig a műanyaghasználat 
visszaszorítására koncentrálnak az aktivisták.  

A megmozdulás kulcsmomentuma azonban még mindig a lámpaoltás: minél 

többen döntünk úgy, hogy egy órán keresztül minimálisra csökkentjük az 
energiafelhasználásunkat, annál többet tehetünk a bolygó megmentéséért. 

Kevésnek tűnik ez az egy óra, mégis sokat számít, elég belegondolni, hogy az 

első Föld Óráján Sydney lakossága mennyi szennyeződéstől kímélte meg a 
várost. 

Gyorsan tennünk kéne valamit 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, OECD) statisztikái szerint, ha ilyen 

ütemben folytatódik az energiafelhasználás, az ebből következő káros 

kibocsájtások 70 százalékkal emelkednek 2050-re. Ez még jobban ráerősít 
majd a klímaváltozásra és a szélsőséges időjárásra. Már most másfél Földre 

lenne szükségünk ahhoz, hogy az ilyen mértékű energiafelhasználás ne tegye 

tönkre a bolygónkat. 

 

Olyan mértékben szennyezzük a környezetünket, hogy már most másfél Földre 

lenne szükségünk, hogy ne károsítsuk helyrehozhatatlanul a bolygót

 Forrás: Thinkstock 

A túlzott energiafelhasználás következménye az egyre nagyobb ökológiai 

lábnyom. Ez egy olyan érték, amely kifejezi, hogy egy adott technológiai 

fejlettség mellett egy társadalomnak mennyi vízre és földre van szüksége 
önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. 

Az ökológiai lábnyom fő összetevői egy emberre nézve a következők: 

1. Az a terület, amelyen a táplálkozásához szükséges gabona 

megtermelhető 

2. Az általa elfogyasztott hús előállításához szükséges legelő 
nagysága 
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3. A fa- és papírfogyasztásának megfelelő nagyságú erdő területe 

4. A hal- és rákfogyasztással arányos tengeri terület 
5. A lakásához szükséges földterület 

6. Azon erdőterület nagysága, amely az egyéni energiafogyasztásával 

arányos mennyiségű szén-dioxid megkötéséhez szükséges 

 Ezekből tevődik össze egy csoport, város, állam, földrész ökológiai lábnyoma. 

A biokapacitás egy adott terület (vagy akár az egész Föld) eltartóképessége - 

azt mutatja, mennyi erőforrást tud előállítani fenntartható módon az igények 
kielégítéséhez. 

Minden évben túlfogyasztunk 

Minden évben megállapítják azt a napot, amikor az egy év alatt 
újratermelődésre képes erőforráskészletünket elhasználjuk, onnantól pedig 

már csak "hitelből" gazdálkodunk, vagyis túlfogyasztunk. 

 

Minden évben korábbra jön a túlfogyasztás napja Forrás: MTI/Czeglédi 

Zsolt 

Ez az ökológiai túllövés napjának nevezett időpont minden évben egyre 

korábbra húzódik: míg 2012-ben augusztus 22-én, 2013-ban már augusztus 

20-án, 2014-ben augusztus 19-én, tavaly pedig augusztus 13-án történt meg. 

Ez azt jelenti, hogy durván nyolc hónap alatt elhasználjuk az egy évre tervezett, 

fenntartható energiamennyiségünket, onnantól pedig már csak kiszipolyozzuk 
a bolygó magától vissza nem termelődő energiakészletét. 

Év Túllövés napja 

1987 december 19. 
1990 december 7. 

1995 november 21. 

2000 november 1. 
2005 október 20. 

2007 október 26. 

2008 szeptember 23. 
2009 szeptember 25. 

2010 augusztus 21. 
2011 szeptember 27. 

2012 augusztus 22. 

2013 augusztus 20. 

2014 augusztus 19. 

2015 augusztus 13. 

Ha a túlfogyasztást ilyen mértékben folytatjuk, akkor 36 év múlva érjük el a 
január 1-jei túllövési dátumot - innentől pedig már végig olyan 

energiaforrásokat használunk fel, amit képtelen a bolygó újratermelni. 

Egy e-mail is szennyezi a környezetet 

Az ökológiai lábnyomot egyébként nem csak nagy tömegekre célszerű 

kiszámolni - már egy háztartásra vonatkoztatva isérdemes megállapítani, hogy 

mennyire szennyezi a környezetet. Valójában olyan mindennapi dolgok is 
ronthatnak a statisztikánkon, mint az autó lámpájának felkapcsolása, vagy egy 

e-mail elküldése. Ahogyan arról már korábban írtunk, még egy nyúlfarknyi e-

mail elküldése is 4 gramm szén-dioxid-ekvivalens (gCO2e) mennyiségű 
üvegházhatású gázzal járul hozzá az atmoszféra szennyezéséhez. A jobb 

http://www.kothalo.hu/labnyom/
http://www.origo.hu/tudomany/20151126-e-mail-szen-dioxid-klimavaltozas.html
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összehasonlítás kedvéértnapi 65 e-mail elküldése egy kilométeres autózásnak 

megfelelő szennyezéssel jár. 

A bűnösök azok az üvegházhatású gázok, amelyek a számítógép, a szerver és 

a router működése folyamán felszabadulnak, de hozzászámítandó még az ezek 

gyártása során kibocsátott káros gáz is.  

 

Már egy e-mail elküldésével is szennyezzük a környezetet Forrás: 
PhotoAlto/Anne-Sophie Bost / Altopress/Anne-Sophie Bost 

A műanyag bevásárlószatyrok szénlábnyoma 10 gCO2e, de a papírzacskóké 

még magasabb: 40 gCO2e. A boltban vásárolt palackozott víznek majdnem 
1150-szer akkora a kibocsátása, mint ha a palackot csapvízzel töltenénk meg. 

Egy 500 milliliteres palack 160 gCO2e-ért felelős, míg ugyanennyi csapvíz 
csak 0,14 gCO2e-ért. 

Egy nagy cappuccino készítésével 235 gCO2e-vel járulunk hozzá az ökológiai 

lábnyomhoz, egy tea készítése 21 gCO2e. 

A biokapacitás feketelistája 

Az ökológiai lábnyom és a biokapacitás mértékegysége a globális hektár 

(gha), olyan hektár, amelynek a termelékenysége egyenlő a Föld teljes 
bioproduktív hektárjának átlagos termelékenységével. Jelenleg 1,7 hektárnyi 

föld jut egy főre a Földön, ha úgy számolunk, hogy a bolygó eltartókapacitásán 

belül maradjunk. 

 

A termőföldek kiszipolyozásával is károsítjuk a bolygót Forrás: 

MTI/Koszticsák Szilárd 

Magyarország ökológiai lábnyoma 2012-es adatok szerint 2,9 gha, 
biokapacitása pedig 2,2 gha, ezzel 0,7 gha-val mínuszban (deficitben) vagyunk, 

tehát ennyivel több erőforrást használunk el, mint amennyit szabad lenne.  

http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_nations/
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Általában a gazdagabb országoknak nagyobb az ökológiai 

lábnyoma.Szingapúr biokapacitása 16 000%-kal deficitben van, ezzel vezeti a 
negatív statisztikákat.Réunion, Izrael, Ciprus és Libanon van még a feketelista 

élmezőnyében, Japán deficitje 600%-os, Belgiumé 530, az Egyesült 

Királyságé 280. Ezek a százalékok azt mutatják meg, hogy mennyivel lépte túl 
az ökológiai lábnyom az ország biokapacitását.Nálunk ez százalékba 

átszámítva 34%-os deficitet jelent.  

A biokapacitáshoz képest legkisebb ökológiai lábnyoma egy afrikai 
országnak, Eritreának van, itt 160 százalékkal lépi túl a biokapacitás a nemzet 

lábnyomát. A pozitív felsorolásban leginkább a fejletlenebb afrikai országok, 

Dél-Amerika, valamint az észak-európai országok szerepelnek.  

Ezt tehetjük mi 

Ezeket a számokat látva nem csoda, hogy a Természetvédelmi Világalap egyre 
sürgeti az energiafelhasználás mérséklését, és azon dolgozik, hogy ennek 

előnyeire minél inkább felhívja a figyelmet. A legnagyobb biokapacitás-

deficittel rendelkező ország, Szingapúr 16 000 százalékkal dönti fel az 
egyensúlyt, míg a legnagyobb biokapacitás-felesleggel rendelkező Eritrea is 

csak ennek századát, 160 százalékot képes visszapótolni ebből. A Föld óráján 

ezért fontos, hogy minél szélesebb körben nyilvánosságot kapjon ez a 
probléma - hiszenmár néhány apró változtatással mi magunk is tehetünk azért, 

hogy kevesebb energiát használjon a háztartásunk.  

Akár azzal is sokat tehetünk, ha a hét egyik napján nem autóval, hanem 
tömegközlekedéssel, vagy ha megtehetjük, gyalog indulunk útnak - egy 

emberre vetítve ez nem tűnik soknak, de ha már a város fele nem használ autót 

hétből egy napon, az jelentős levegőtisztulással járna. 

 

Ha egy héten egyszer otthon hagyjuk a kocsit, már sokat tettünk a környezetért

 Forrás: MTI/Beliczay László 

Az energiapazarlás megelőzése érdekében húzzuk ki a konnektorból a dugót 

akkor, ha már nem használjuk, ne hagyjuk rajta éjszakára a telefont a töltőn, 

hiszen másfél óra alatt teljesen feltölt az akkumulátora, ne kapcsoljunk villanyt, 
ha nem muszáj, állítsuk kicsit alacsonyabbra a hőfokot a lakásban, és 

ellenőrizzük, hogy a nem használt elektromos készülékek nem maradtak-e 

bekapcsolva. Ez mind-mind olyan apróság, ami az életminőségen nem 
változtat, viszont a Földért nagyon sokat tehet. 

Szálljon be Facebookon 

A Föld órája idén is egy kis emlékeztető ezekre a lépésekre - 2016-ban pedig 

már a közösségi médián is beszállhatunk a megmozdulásba. A 

magánszemélyek helyi akcióikon kívül azzal tehetnek a legtöbbet a mozgalom 
népszerűsítéséért, hogy a Facebookon és a Twitteren megosztják az ehhez 

kapcsolódó tartalmakat.A közösségi média és a klímaváltozás is átível az 

országhatárokon”Azok, akik hajlandóak a Facebookon vagy a Twitteren 
keresztül beszállni a Föld órájába, a weboldalon keresztül jelentkezhetnek. Az 

egész vállalás annyit tesz, hogy az oldal automatikusan megoszt négy, 

https://www.earthhour.org/
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informatív és fontos cikket az üzenőfalon, valamint lehetőség van a profilkép 

megváltoztatására is. 

 

A Föld órája Budapesten Forrás: MTI/Szigetváry Zsolt 

A Föld órája alkalmából idén az Origót is elsötétítjük 60 percre, ez egy 

hagyományos monitor számára nagyjából 20-21 watt megtakarítást jelent a 

fehér háttérhez képest - sok kicsi sokra megy alapon így mi is hozzájárulunk 
az energiafelhasználás mérsékléséhez. 

Lecsupaszított szintetikus baktériumot hoztak 

létre 

MTI 2016.03.25. origo.hu 

A végletekig lecsupaszított, kevesebb mint 500 génnel működő félig 

szintetikus baktériumot hoztak létre laboratóriumi körülmények között 

amerikai kutatók, még egy lépéssel közelebb kerülve annak megértéséhez, 

hogy melyek azok a genetikai feltételek, amelyek elengedhetetlenül 

szükségesek az élethez. 

"Hosszú távú elképzelésünk az, hogy olyan igény szerinti szintetikus 

organizmusokat tervezzünk és alkossunk, amelyekhez hozzá tudunk adni 
bizonyos funkciókat és előre tudjuk, milyen eredményt kapunk" - idézte 

a BBC News Daniel Gibsont, a Science című tudományos folyóiratban közölt 
tanulmány társszerzőjét. 

Elkezdett osztódni 

Mint hozzátette, kollégáival úgy vélik, hogy a technológiával kereskedelmi és 
tudományos célokra is hasznosítható mikrobákat tudnak majd előállítani. 

A genomkutatás úttörőjének számító Craig Venter vezette tudóscsoport 2010-

ben számolt be az első félig-szintetikus organizmus megalkotásáról. A kutatók 
akkor a Mycoplasma mycoides nevű baktérium DNS-ének szintetikus 

változatát ültették át egy Mycoplasma capricolum nevű baktériumba, amely 

belsejének nagy részét eltávolították. 

Több kudarccal végződött kísérlet után az új mikroba, amely a Syn 1.0 nevet 

kapta, életre kelt és laboratóriumi körülmények között osztódni kezdett. 

http://www.bbc.com/news/science-environment-35895138
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Kevesebb mint 500 génnel működik a baktérium Forrás: C. Bickel / 

Science 

Minimális génkészlet 

A mostani vizsgálat során Venter és kollégái a végletekig lecsupaszították az 

immár Syn 3.0-nak nevezett Mycoplasma mikrobát, amely így mindössze 473 
génnel működik. Ez csaknem fele a természetben előforduló változat 

génkészletének, és nagyjából 50-nel kevesebb a Mycoplasma 

genitaliumgénkészleténél, amely a tudomány által ismert legkevesebb génnel 
rendelkező baktérium. 

Venterék 20 éve foglalkoznak a minimális génkészlet gondolatával és korábbi 

vizsgálataik azt sugallták, hogy a minimum szám 300 körül mozog, ám a 
legújabb eredmények bebizonyították, hogy az alsó határ feljebb van. 

A kutatóknak most sikerült azonosítaniuk egyebek között olyan "látszólag 

fontos" géneket, amelyek ugyan szükségesek a növekedéshez, de nem 
elengedhetetlenül szükségesek az élethez.A Syn 3.0 mikroba 473 génje közül 

149 továbbra is rejtélyt jelent a kutatók számára,és jelenleg kísérletekkel 

próbálnak rájönni a funkciójukra. 

A szakemberek hangsúlyozták, hogy ez a minimális génkészlet csupán az 

általuk létrehozott félig-szintetikus organizmus esetében működőképes, hiszen 

a különböző környezeti feltételek között élő mikrobák különbözőféleképpen 
működnek. 

Példátlanul gyors ütemben öregszik a világ 

népessége 

MTI 2016.03.29. origo.hu 

Példátlanul gyors ütemben öregszik a világ lakossága, 2050-ig a jelenlegi 

8,5 százalékról 17 százalékhoz közeli szintre emelkedhet a 65 éven felüliek 

aránya - állapította meg hétfőn közzétett jelentésében az amerikai 

népszámlálási hivatal. 

A hivatal előrejelzése szerint az idősek száma 1,6 milliárdra növekszik 2050-

ig a jelenlegi 617 millióról. 

"Az emberek tovább élnek, de nem okvetlenül jobb egészségben. Az öregedő 

lakosság számos kihívás elé állít bennünket, amelyekre fel kell készülni" - 

kommentálta az adatokat Richard Hodes, az öregedéssel foglalkozó amerikai 
intézet (NIA) igazgatója.  
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Elképesztő mértékben öregedik a társadalom Forrás: Flickr / Marcel 

Oosterwijk 

Minden országban megfigyelhető 

A National Institute of Aging adatai szerint az idősek arányának növekedése a 

világ minden országában megfigyelhető, s ezen a téren az Egyesült Államokat 

számos európai és ázsiai ország is megelőzi. 

Az előrejelzés szerint az Egyesült Államokban a következő három évtizedben 

csaknem duplájára nő a 65 évesek vagy annál idősebbek száma és 2050-re eléri 

a 88 milliót. 

A világban a 80 éven felüliek száma megháromszorozódik és a tavalyi 126,4 

millióról 446 millióra emelkedik a prognózis szerint.Egyes ázsiai és latin-

amerikai országokban a nyolcvanon túliak számának a megnégyszereződése 
várható. 

Az átlagos élettartam is nő 

A születéskor várható átlagos élettartam csaknem 8 évvel hosszabbodik meg, 
a jelenlegi 68,6 évről 76,2 évre emelkedik az évszázad közepéig. 

A Francia Demográfiai Intézet előrejelzése szerint a világ népessége 2050-ig 

megközelíti a 10 milliárd főt. Tavaly 7,3 milliárd ember élt a Földön. 

Jézus se ivott PET-palackból 

 

KOLBERT ANDRÁS 2016.03.25. index.hu 

Vajon miért népszerű a palackos víz annak ellenére, hogy sokkal drágább 

a csapvíznél, ráadásul lassan belefulladunk a műanyaghulladékba? A klór 

vagy az arzén a veszélyesebb? Mit is jelent a vállalható kockázat az 

élelmiszeriparban? Ezekről a kérdésekről szervezett kerekasztal-

beszélgetést a Magyar Víziközmű Szövetség. 

A víz világnapja alkalmából rendezett kerekasztal-beszélgetést a Magyar 

Víziközmű Szövetség Budapesten, a szervezet Sas utcai irodájában. A 
beszélgetésen egy híján minden érintett részt vett: a Fővárosi Vízművek 

vízminőségi osztályának igazgatója mellett az egyik legismertebb hazai 

vizsgálati labor, a Wessling, az ÁNTSZ, a Gaja nevű civil szervezet, a 
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Budapest Műszaki Egyetem, sőt a Külgazdasági és Külügyminisztérium is 

képviseltette magát. 

Igen, pont a palackozott vizeket gyártó cégek képviselői hiányoztak, pedig 

érdekes lett volna hallani az ő véleményüket is egy olyan rendezvényen, 

amelynek alapkijelentése szerint a csapvíz 

 biztonságos, 

 egészséges, 

 környezetkímélő, 

 olcsó, 

 kényelmesen hozzáférhető. 

A beszélgetés gerincét nagyjából ez az öt téma adta, és két óra alatt számos, a 

csapvíz hitelét rontó tévedést, félreértést és pletykát sikerült átbeszélni – sőt, 

még az arzén és a tengeri halak bonyolult kapcsolata is szóba került. 

Miért (nem) iszunk csapvizet? 

Az alapkérdés természetesen az volt, mi minden bizonyítja a fenti öt állítás 

valóságtartalmát, máshogy megfogalmazva: ha ez mind igaz, miért van az, 
hogy az emberek palackozott vizet isznak. 

Zsebők Lajos, a beszélgetés moderátora (amúgy pedig a Vízmű Panoráma 
című lap főszerkesztője) szerint alapvetően három dolog határozza meg, hogy 

valaki milyen vizet iszik. Az egyik, hogy mennyire hisz a csapvíz minőségéről 

terjedő pletykáknak és rémhíreknek, a második, hogy mennyire hiszi el a 
vízszolgáltatók tényeit, a harmadik pedig a személyes élménye a vízzel 

kapcsolatban – ha valakinek nem ízlik, azzal nehéz vitatkozni. 

 

Sherry Vargson meggyújtja a csapvizet granville-i otthonában. A közelükben 

működő palagáz-kitermelés miatt a környék ivóvize metángázzal telítődött 

(2012) Fotó: Christian Science Monitor 

A résztvevők közül ezzel többen egyetértettek, egy körkérdés során kiderült, 

hogy annak ellenére, hogy az asztalnál szinte csupa vízi közműves szakember 

ült, többször is elhangzott, hogy az illető, ha úgy alakul, a palackos vizet 
választja a csapvíz helyett. Persze nehéz elítélni azt, aki azt mondja, hogy egy 

benzinkúton megállva azért inkább vesz egy üveg vizet, mint a vécé csapjából 

oltja a szomját. 

A résztvevők 

 Joó István, Külgazdasági és Külügyminisztérium, miniszteri biztos 

 dr. Vargha Márta, ÁNTSZ-OTH, OKK-OKI, vízhigiénés és 
vízbiztonsági osztály vezetője 



Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 4. szám 

  

 

 

58. oldal 

 dr. Laky Dóra docens, Budapesti Műszaki Egyetem Vízi Közmű és 
Környezetmérnöki Tanszék  

 dr. Szigeti Tamás, Wessling Hungary Kft. igazgatója 

 Major Éva, Fővárosi Vízművek, vízminőségi és környezetvédelmi 
igazgató 

 Varga Gábor, Gaja Környezetvédelmi Egyesület elnöke 

 Zsebők Lajos, Vízmű Panoráma, főszerkesztő, a beszélgetés 
moderátora 

Abban viszont az asztalnál ülők is egyetértettek, hogy igazából nem az ilyen, 

tulajdonképpen elfogadható félelmek miatt szárnyal az üdítőipari cégek 
palackozottvíz-forgalma, hanem a mindenféle alapot nélkülöző rémhírek miatt. 

Mint kiderült, hazánkban ma a víz a legtöbbször és legalaposabban ellenőrzött 

élelmiszer, ráadásul nehéz akármi mást találni, amelynek minőségét ilyen jól 
szabályozzák a határozatok, és a törvényi környezet komolyan számon is kéri 

a minőségi előírások betartását. Dr. Vargha Márta, az ÁNTSZ-OTH, OKK-

OKI, vízhigiénés és vízbiztonsági osztály vezetője szerint a víznél mindegy, 
hogy csapvízről vagy palackozott vízről beszélünk, meg kell említeni a 

személyes felelősséget is. „A vezetékes víznél nem mindegy, milyen minőségű 
elemeket építünk be egy-egy lakásba, a palackozott víznél pedig csak a 

fogyasztótól függ, hogy vigyáz a vízzel, miután felbontotta.”  

Kicsit talán sok a klórban a víz 

Hamar előkerült a víz klórtartalmának kérdése is, hiszen sokan azért zárkóznak 

el attól, hogy csapvizet igyanak, mert azt túl klórosnak gondolják. A 

beszélgetésből kiderült, hogy a szakemberek elismerik, hogy nincs az a 
kampány, amivel meg lehetne győzni az embereket, ha egyszerűen nem bíznak 

a csapvízben. A bizalom hiánya persze furcsa, ha tudjuk, hogy nincs 

semmilyen más területe az élelmiszereknek, ahol évente hatvanezernél is több 
mintát vizsgálnának, darabonként akár 30-100 paramétert is figyelembe véve. 

Laky Dóra szerint ugyanakkor a csapvíz klórtartalma érdekes kérdés. A 

tapasztalatok szerint nehéz egyensúlyt tartani, és nemcsak olyan értelemben, 
hogy szükség is van rá, de jó, ha nincs a vízben túl sok belőle, hanem mert a 

fogyasztói ízlés és a biztonságosság nem függ össze. A szakemberek szerint a 

fogyasztók nem is annyira a klór fokozott jelenlétét érzik meg, mint a változás 
mértékét. Felmérésekből látszik, hogy a lakossági panasz mennyisége sokat 

csökkent, mióta a vízművek munkatársai odafigyelnek arra, hogy a 

klórtartalom ne ugorjon meg vagy csökkenjen le. 

Zsebők szerint ma „tudatos, piaci alapú félelemkeltés folyik, amely ráadásul 

teljesen alaptalan”. Szerinte a klórtartalom az egyik ilyen front, pedig az 

emberek nem igazán tudják megmondani egy vakteszten, hogy melyik víznek 
magasabb a szabad klórtartalma, Ráadásul, tették hozzá az asztalnál ülő 

szakemberek, fontos tudni, hogy amikor a víz „klóros”, vagyis fura ízű vagy 
szagú, az pont azt jelenti, hogy a vízben lévő klór működött, és megfogta a 

szennyeződést. A beszélgetők szerint a célkitűzés az lenne, hogy a vezetékes 

vízhálózatban, és főleg a házak saját rendszerében minél kevesebb, a klórra 
reakcióba lépő szennyeződés legyen. 

A Wessling Hungary Kft.-t, hazánk egyik legismertebb akkreditált 

laboratóriumát képviselő Szigeti István szerint az emberek eleve rosszul látják 
a helyzetet. Szerinte el kéne fogadni, hogy az élelmiszer-biztonságnak, ahogy 

minden másnak az életben, ára van. 

A vízbe tett klór az az elfogadható, minimális kellemetlenség, amiért cserébe 
azt a biztonságot kapjuk, hogy valószínűleg évtizedeken át nem lesz bajunk, 

ha a csapvíz mellett döntünk. 

Lehet azt mondani, hogy valaki csak palackos vizet iszik, de a szakember 
szerint nem árt tudni, hogy ott is van a klórtartalomhoz hasonló, a szakma által 

csak „elfogadható kockázatnak” nevezett tényező, méghozzá az, hogy a 

műanyag csomagolás beleoldódik a vízbe. Kevéssé ismert tény, hogy a 
félliteres víz kupakja jobb minőségű kell legyen, mint a nagyobb kiszerelésű 

palackokra tekert kupak, mert kisebb mennyiségre kell számolni ugyanazt a 

http://hu.wessling-group.com/hu/
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mértékű beleoldódást. Vagyis mindenki maga dönti el, hogy melyik veszélyt 

választja: 

a nulla veszélyt jelentő klórtartalmat a csapvíznél, vagy megissza a ma még 

csak sejtett hatásokkal bíró műanyagot a palackból. 

De a gyógyszermaradványok! 

A beszélgetés során szép lassan az összes, a csapvízzel kapcsolatos rémhír 

előkerült. Esett szó például a gyógyszermaradványokról is. Ezzel kapcsolatban 

a szakértők elmondták, hogy igazából ez egy megfoghatatlan dolog, hiszen a 
„gyógyszermaradvány” nem valami hivatalos elnevezés, amit vizsgálni 

lehetne. Ettől függetlenül volt komoly vizsgálat a leggyakoribbnak tartott 

hatóanyagokra, amelyet sűrűn használunk (diclofenac, ibuprofen, 
tesztoszteron, kortizol). Mértek a vízvétel előtt, után, de még csapokra is 

telepítettek mérési pontokat. 

 

Fotó: Matej Divizna / Europress / Getty 

Nem volt kimutatható mennyiségben, ami azt jelenti, hogy nanogrammos, 

vagyis nagyon kicsi, 10-9 grammos mennyiségben sem találtak semmit. 
Közvetlenül a Dunából vett mintákat hasonló gyógyszermaradványokra 

szűrve igaz, hogy találtak elenyésző mennyiséget, de mikor összehasonlították 

külfölddel (ami nem volt egyszerű, hasonló vizsgálat nem sok országban folyt 
le), a kanadai mérések a magyarnál négyszer-ötször többet találtak, de a 

nyugat-európai folyók is magasabb szennyezettséget mutattak. 

Ugyanakkor nagyon fontos matekozni kicsit. A félelem az, hogy a csapvízben 
található gyógyszermaradványok ártanak. Tudjuk, hogy egy átlagos fejfájás-

csillapító 400 mg ibuprofent tartalmaz (100 mg-ot egy 3 kg-os csecsemő is 

kaphat elméletileg anélkül, hogy baja lenne). Tételezzük fel, hogy a vízben 
iszonyatosan magas, 100 nanogramm per liter ibuprofen-maradvány van. Ha 

egy tablettányi mennyiséget akarunk összehozni a vízből, ez 20 millió pohár 
vizet jelent, vagyis napi két literrel számolva 5500 évig tartana. Ebben talán 

még a homeopaták sem szimatolnának üzletet. 

A vizes arzén nem a halas arzén 

Az arzén volt a következő téma. Érdekes, hogy volt egy kis vita arról, hogy 

vajon tényleg fontos-e az arzénmentesítés. Kiderült például, hogy az EU-ban 

meghatározott egészségügyi határérték egyesek szerint túl alacsony, de 
sikerült eloszlatni a ködöt abban a tekintetben, miszerint baj lehet abból, ha 

egy területen, ahol az emberek már évszázadok óta arzénes vizet isznak, 

hirtelen eltűnik az arzén. Vargha Márta szerint félreértés, hogy vannak olyan 
területek hazánkban, ahol az emberek „évszázadok óta arzénes vizet isznak”, 

az arzén a múlt évszázad harmincas éveiben fúrt artézi kutak eredménye, 

ráadásul az arzén nem olyan dolog, amihez a szervezet hozzászokik. 

Vizsgálatok kimutatták, hogy ahol magas volt az arzéntartalom, ott 

megnövekedtek a rákos és más jellegű megbetegedések, így kimondható, hogy 

igenis nagy eredmény, hogy az arzént a helyén kezelték a döntéshozók. 

Szigeti Tamás szerint egyértelmű, hogy az arzén a vízben nem jó. 2014-ig 26 

ezer vízmintában kerestek arzént, az EU-s direktívák előtti határérték szerint 

80 százalék felett volt a megfelelés. Az EU literenként 10 mikrogrammban 
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húzta meg a vonalat, itthon a minták még mindig 70-75 százalék felett feleltek 

meg. Van egy vita arról, hogy az EU nem túlozta-e el ezt az alacsony értéket, 
mert sokak szerint a nyugat-európai, tengeri halban gazdagabb étrend itthon 

nem jó alap, hiszen kiesik egy fő arzénforrás. Ugyanakkor tudni kell, hogy a 

tengeri élelmiszerekben szerves kötésű arzén van, amelynek toxikussága 
kérdéses. Szigeti kiemelte: az EU-ban a tengeri élelmiszerekre nincs arzén 

határérték (pont azért, mert nehéz a szerves kötésű arzén toxikusságát 

megállapítani), míg például a higanyra van. A szakember egyetértett abban, 

hogy az arzénmentesítés jó cél volt, szerinte a 180 milliárd forint, ami ebben 

az iparban volt, talán kicsit túlzás még akkor is, ha fontos a veszélyek 

csökkentése. 

Vargha erre reagálva kimondta: a 10 mikrogrammos határértéket a WHO 

2011-ben jelentette meg, és ebben már a gazdaságossági szempontok is 
szerepelnek. Az Egészségügyi Világszervezet szerint ahol az ivóvíz 

arzéntartalma meghaladja ezt a határértéket, ott az amúgy elfogyasztott 

élelmiszerektől függetlenül az ivóvíz az arzén fő beviteli forrása. És ami a 
legfontosabb: az arzénes projekt itthon már megtörtént, kár ilyen szempontból 

vitatkozni, elég, ha nyugtázzuk, hogy egy veszéllyel kevesebb van. 

Mert veszélyből persze mindig van újabb. Ahol a kolerát megoldják, ott jön az 
arzén, ahol az arzén nem jelent már veszélyt, ott megjelenik a 

gyógyszermaradvány-téma, és most még nem is tudjuk, mi lesz majd a 

következő. Közben az emberek többsége nem fogja fel, hogy nem a láthatatlan 
gyógyszermaradványok jelentik a fő veszélyt, hanem a palackos víz által 

okozott óriási környezeti terhelés. 

A beszélgetés közben is elhangzott, milyen óriási problémát jelent, hogy sokan 

egy minimálisnak mondható vagy egyáltalán nem létező kockázatok miatt a 

csapvíz helyett a két nagyságrenddel drágább palackos vizet választják. A 

palackos víz nemcsak önmagában drágább (egy liter csapvíz 40 fillér, egy liter 
mentes víz minimum 40 forint, de a népszerű márkák literje kétszer többe is 

kerülhet), de a világ műanyagszennyezésének jelentős része az üditőital-, így 

a palackozottvíz-ipar bűne. Elhangzott, hogy természetesen a csomagolás 
önmagában nem kikerülhető, hiszen valamiben el kell szállítani az árut, de 

jobban kéne kommunikálni, hogy a csapvíz 40 fillérjében benne van minden 

költség, ami az előállításhoz, a szállításhoz, a keletkező szennyvíz tisztításához, 
illetve a vízminőség biztosításához kell. 

Nekik jobban megérné 

Ezt így elolvasva talán sokakban felmerül, hogy a rendezvény a víziközmű-
cégek lobbija volt, hiszen a palackozott víz látszólag a csapvíz elől lopja el a 

piacot. Ennek valójában azonban pont az ellenkezője igaz, hiszen 

egy liter palackozott víz előállításához nagyjából három liter csapvíz kell, 

ha a gyártásfolyamatot a kinyeréstől a palackozáson át a szállításig nézzük. Ezt 

nézve a vízszolgáltatóknak az lenne az érdekük, hogy mindenki palackos vizet 

igyon, mert akkor jönne be a nagy profit. Mégsem ezt teszik, mert a 
palackozott víz okozta társadalmi szintű kár sokkal fontosabb, mint a nagyobb 

bevétel. 

 

Fotó: China Photos / Europress / Getty 
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Ráadásul egy háztartás igazából nem tud spórolni azzal, ha a családtagok nem 

csapvizet isznak, hiszen a fogyasztás elenyésző része a konkrétan megivott víz, 
sokkal több megy el egyetlen vécélehúzással vagy zuhanyozással. Vagyis 

valójában az történik, hogy az a család, ahol csak (vagy főleg) csapvizet isznak, 

az átlagosan hatvanezer forintot költ egy évben vízdíjra, ellentétben azokkal, 
akik a százszor drágább palackozott vizet vásárolják. Ez utóbbiak ugyanis éves 

szinten nagyjából ugyanannyit költenek palackozott ivóvízre, mint amennyi az 

éves vízszámlájuk. 

És hogy honnan jött a cikk címe, már azon túl, hogy vallásos meggyőződéstől 

függetlenül elfogadható állításról van szó? A beszélgetés végén Szigeti István 

a húsvét kapcsán nemcsak áldott ünnepeket kívánt a jelenlévőknek, de arról is 
beszélt, hogy milyen fontos szimbolikája van a víznek. A Bibliában arról esik 

szó, hogy Jézus milyen sokáig bírta a böjtöt étel nélkül, de az nincs leírva, 
hogy a szomjúságot is ugyanilyen jól tűrte volna. Az persze nem derül ki, hogy 

Jézus mit ivott, de hogy nem PET-palackos vizet, az biztos. 

Minden tizedik ember nem jut tiszta ivóvízhez 

INDEX 2016.03.22.  

Tavaly világszerte 663 millióan nem jutottak hozzá tiszta ivóvízhez - 

figyelmeztetett az ENSZ és a Vöröskereszt a víz világnapja alkalmából kiadott 

jelentésében. Indiában a legnagyobb azok száma, akik ezzel a problémával 
küzdenek, írja az MTI. A Water Aid nemzetközi segélyszervezet szerint az 

ázsiai országban az 1,25 milliárdos lakosság 6 százaléka, 75,8 millió ember 

kénytelen drágán vizet vásárolni vagy pedig szennyezett vizet használni. A 
jelentés szerint az érintett indiaiak az Egészségügyi Világszervezet által 

ajánlott napi vízmennyiségért, azaz 50 liter vízért átlagosan 72 dollárcentet 

(csaknem 199 forintot) fizetnek, ez átlagos napi jövedelmük körülbelül 20 
százalékát teszi ki. Nagy-Britanniában például ezzel szemben 10 dollárcentbe 

(körülbelül 28 forintba) kerül ugyanennyi víz. 

Miközben Indiában jelent a legtöbb embernek gondot a tiszta ivóvíz hiánya, 
Pápua Új-Guinea, Egyenlítői-Guinea, Angola, Csád és Mozambik állnak 

annak a listának az élén, ahol a legnagyobb arányban érinti a lakosságot ez a 

probléma. Pápua Új-Guineán például, ahol a népesség 60 százaléka szenved 
emiatt, az emberek átlagos napi jövedelmük felét költik ivóvízre. 

A globális helyzet mindazonáltal 1990-hez képest már sokat javult, azóta 

ugyanis 2,6 milliárddal emelkedett azok száma, akik hozzáférnek tiszta vízhez. 
Az ENSZ adatai szerint jelenleg 1,8 milliárdnyian vannak olyanok, akik 

gyaníthatóan baktériumokkal és ürülékkel szennyezett vizet isznak. Ennek 

hátterében az áll, hogy világszerte 2,4 milliárdan nem férnek hozzá tiszta 
egészségügyi berendezéshez, és közülük nagyjából egymilliárdan a szabadban 

kénytelenek végezni a szükségüket. Mindez azt jelenti, hogy sok országban és 

közösségben még a tiszta vagy a már tisztított vízforrások is szennyezetté 
válhatnak. A világszervezet úgy becsüli, hogy évente mintegy 3,5 millióan 

halnak meg a rossz vízellátás miatt. 

Gerald Schöpfer, a vöröskereszt elnöke a népességnövekedést nevezte további 

problémának. Mint hangsúlyozta, 2050-re több mint kilencmilliárdra nő a Föld 

lakossága. Azáltal, hogy további kétmilliárd ember számára kell élelmiszert 

termelni, a már egyébként is vízhiányban szenvedő országokban a vízkészlet 

további apadására kell számítani. 

Az, hogy a fogyasztói társadalom mennyire érzéketlenül bánik ezzel a 
létfontosságú anyaggal, megmutatkozik abban, hogy a naponta felhasznált 

vízmennyiség több mint 90 százalékát az élelmiszerek előállítására fordítja. 

Ezen a téren mindenekelőtt a húsáruk nyomnak sokat a latban. A fogyasztói 
magatartásunk negatívan hat a globális vízháztartásra. A világon előállított 

élelmiszernek nagyjából a harmada felhasználatlan marad, vagy a kukában 

landol, így a gyártáshoz használt víz is kárba vész. Schröder szerint a globális 

vízpazarlás ellen a tudatosabb fogyasztói magatartással minden egyes ember 

tehet. 

A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiró-i 
környezetvédelmi világkonferencián kezdeményezték a szakemberek, azért, 

hogy az emberek óvják, védjék környezetüket, ezen belül a Föld vízkészletét. 

Az ENSZ március 22-ét a víz világnapjává nyilvánította azért, hogy a 

mailto:ugyelet@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/egeszseg/2016/03/22/minden_tizedik_ember_nem_jut_tiszta_ivovizhez/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
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kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét legalább évente 

egyszer ráirányítsa a víznek az életben betöltött rendkívül fontos szerepére. 

Áldás, egyúttal átok is volt a résfal 

Új szakértői vélemény az ügyészségnél a vörösiszap-katasztrófa perében: 

a kapzsiság lehetett a 2010-es tragédia egyik kiváltó oka 

Bán Károly – 2016.03.31.  

A kolontári tározó működtetése során évekig és folyamatosan több százezer 

köbméter erős nátronlúg „úszott” a betározott vörösiszap tetején, a 

gátszakadáskor pedig az egymillió tonnát is meghaladhatta a kiszabadult 
mennyiség. A hatósági engedély szerint viszont egy deciliter sem lehetett 

volna a X. kazettában – mutat rá egy, a büntetőperben fellebbező 
vádhatóságnak megküldött szakértői vélemény. 

 

A 2010-es gátszakadás nem következett volna be, ha a kolontári X-es kazettát 

rendeltetésszerűen használja a Mal Zrt. – állítja Pálos László igazságügyi 
szakértő (Fotó: Csudai Sándor) 

A kolontári gátszakadás pontos oka minden kétséget kizáróan a tározó 

túltöltése volt – írta a Legfőbb Ügyészségnek megküldött s azóta a vádat 
képviselő Veszprémi Főügyészségre továbbított szakértői véleményében 

Pálos László igazságügyi szakértő. Amint azt korábban megírtuk, és ezt 

tanúvallomások is igazolják, a szakadás a gáttest legfelső, a túltöltéssel elért 
2009-es gátmagasítás sávjában, közvetlenül a gátkorona alatt következett be. 

A szakértői vélemény adatai alapján a tragédia kiváltó oka – sommásan 

fogalmazva – a kapzsiság lehetett. Ez abban is megnyilvánult, hogy a „nem 
veszélyes hulladék-tárolóban” egyidejűleg helyezték el a vörösiszap-

hulladékot a maró lúggal, amit felhasználtak a termelésben, továbbá a 
talajvízből a tározóba beemelt talajvízzel. Az X-es kazetta így egyszerre volt 

lerakó (vörösiszap), veszélyes-anyag raktár (nátronlúg) és óra nélküli 

kiapadhatatlan kút (talajvíz) – szűrhetjük le a szakvélemény alapján. De ez a 

hármasság sem verte ki a felügyelők szemét. 

Pálos szerint a környezetvédelmi hatóság fölös óvatosságból írta elő a 

résfalazást 2004-ben, hiszen a vörösiszappal több méter vastag, a kövér 
agyagtól is tökéletesebb vízzáró réteg alakult ki a medencében. A résfal áldás 

volt, egyben átok is. Áldás, mert kizárta azt, hogy a tározóból szennyező anyag 

kerüljön a természetbe, és átok, mert felborult a talajvíz természetes áramlása, 
ami korábban a megépült gát alatt vezetett északkelet–délnyugat irányba. A 

résfal miatt ugyanis feltorlódott a belvíz, amit a Mal Zrt. beszivattyúzott a 

tározóba. Ezáltal – írja a szakértő – „ingyenvízhez” jutott ugyan a társaság, ám 

ez, a „betárazott” nátronlúggal együttesen, túltöltést eredményezett a 

kazettában. 

Ez a kőkemény valóság a kolontári gátszakadás ügyében – a kationcsere 
tetszetős, ám ködbe (altalajba) vesző elmélkedés csupán, hasonlóan az 

űrfelvétellel bizonyítani kívánt gátsüllyedéshez. A történetnek itt a vége, a 

http://magyarhirlap.hu/mh/webimage/4/1/7/3/1/wimage/20160331_04.jpg
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természet védelmében is kiált az igazság – írta lapunk kérdésére válaszolva a 

szakértő. 

A gátszakadás nem következett volna ugyanis be, ha a kolontári X-es kazettát 

rendeltetésszerűen használja a Mal – állítja a szakértő. A tragédia 

kialakulásában az ősbűn a 2009-ben dilettáns módon kivitelezett gátmagasítás 
volt. A második bűn a termelésbe visszaáramoltatni szándékozott maró lúg 

„átmeneti” tárolása egymillió-százötvenezer tonnányi mennyiségben. Ez az az 

anyag, amelyet rendkívül erős lúgossága, agresszivitása okán kifejezetten tilos 
volt (pontosabban: lett volna!) ott tartani. 

 

A kationcserés altalajmegcsúszás a nátrium-hidroxid tárolási tilalma miatt 

eleve be sem következhetett volna. Vagy ez is a természet bűne lenne? – teszi 
fel a kérdést Pálos. A tragédiához vezető út utolsó állomása már „csepp a 

tengerben”, a harmadik bűn, a felszínre jutott talajvíz (belvíz) tározóba történő 

beemelése volt. Ezt azért tették – szögezi le Pálos László –, mert a Mal Zrt.-
nek a timföldgyártáshoz irdatlan mennyiségű vízre volt szüksége, ami súlyos 

anyagi terhet jelentett. Ezt kívánták mérsékelni az „ingyenvízzel”. Ám a tározó 

szintje éppen ezzel a többletvízzel közelítette meg a gátkoronát húsz 

centiméterre – ostromolva a száznegyven centiméterrel utólagosan magasított 

gát csúcsát. A délkeleti-északnyugati irányú, negyven-ötven km/óra sebességű 
széllökések hullámzásba hozták a felső vízréteget, így „lengő teherré” alakult 

a víztömeg. A végeredmény: a már korábban szivárogni kezdő gát 2010. 

október 4-én átszakadt, és pillanatok alatt elöntötte Kolontárt, Devecsert, aztán 
Somlóvásárhelyt, tíz ember halálát okozva. 

Az ezzel kapcsolatos büntetőper másodfokon folytatódik az ügyészségi 

fellebbezés nyomán, első fokon a Veszprémi Törvényszék valamennyi 
vádlottat felmentette. 

- See more at: 

http://magyarhirlap.hu/cikk/51290/Aldas_egyuttal_atok_is_volt_a_resfal#sth
ash.tRWVSKmy.dpuf 

Kelendő volt a levegő-konzerv Kínában 

http://www.innoportal.hu/kelendo-volt-a-levego-konzerv-kinaban 

 

http://magyarhirlap.hu/cikk/51290/Aldas_egyuttal_atok_is_volt_a_resfal#sthash.tRWVSKmy.dpuf
http://magyarhirlap.hu/cikk/51290/Aldas_egyuttal_atok_is_volt_a_resfal#sthash.tRWVSKmy.dpuf
http://www.innoportal.hu/kelendo-volt-a-levego-konzerv-kinaban
http://magyarhirlap.hu/mh/webimage/4/1/7/3/2/wimage/20160331_04r.jpg
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Napok alatt elkapkodták a dobozos oxigéndús levegőt, amelyet egy cég 

kísérleti jelleggel árult a dél-kínai Hajnan sziget nemzetközi turisztikai 

vásárán. Az üdítőitalokhoz hasonló dobozba zárt levegőt akciós áron 29 

jüanért, vagyis mintegy 1200 forintért kínálták. 

A helyszíni beszámolók szerint a korlátozott számban, összesen 
háromszáz dobozzal kínált ritka áru vevői elsősorban turisták és vállalati 

képviselők voltak, akik a gyakorta szmogos északi, északkeleti országrészből 

érkeztek. 

A levegőt a dobozos üdítőitalok mintájára töltötték Hajnan délnyugati részén 

Bavangling településen, amelyet 98 százalékban erdő borít. Területén a 

negatív oxigénionok átlaga állítólag négyzetcentiméterenként eléri a 6 ezret, 
vagyis a hatszorosa annak, amit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a 

“tiszta levegő” kritériumaként előír. 

A cég a levegőt egyelőre a készlet erejéig kísérleti céllal árulta, de jelentések 

szerint két hónapon belül közfogyasztás céljából is piacra dobják. Közölték, 

gondolkoznak a nagyobb kiszerelésen és az alkalmazás, a felhasználhatóság 
körének bővítésén is. 

A kezdeményezés egyébként Kínában nem új, évekkel ezelőtt már egy helyi 

milliárdos inkább feltűnés- és figyelemfelkeltésből, mint piaci vállalkozásként 
árult levegőt palackba zárva. Tavaly decemberben pedig egy kanadai 

vállalkozás hívta fel magára a figyelmet azzal, hogy szórófejjel ellátott 

palackjaiból, amelyekbe a Sziklás-hegységben zárták a levegőt, néhány óra 
leforgása alatt ötszáz darabot értékesített jó pénzért. 

Agydoppinggal kísérleteznek az USA-ban 

Innoportal.hu 

 

Az úgynevezett “agydopping” lehet a sportolók következő célterülete. 

A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) legfrissebb jelentése ismerteti 

a Nature Magazine-ban közölt tanulmányokat. Eszerint az Egyesült Államok 

Sí- és Hódeszka Szövetsége (USSA) síugrók teljesítményén teszteli az agy 

elektromos serkentésének hatásait. Azt ellenőrzik, hogy tudják-e “élesíteni, 

fejleszteni a tudásukat”. 

Más kutatások szerint az agyi stimuláció csökkentheti a sportolók 

fáradtságérzetét, illetve lerövidíthető a sérülések utáni rehabilitációs időszak. 

Az agydopping révén az agyban új idegkapcsolatok létesülhetnek, ezáltal 
javulhat bizonyos technikák elsajátítása, hogy mielőbb készségszinten tudja 

használni őket a sportoló. 

A cikk jelzi: egyelőre nem lehet tudni, hogy kell-e félni az agyi doppingolástól. 

Az AIPS utal rá, hogy az elmúlt hetekben ismét a dopping a fő téma a sportban. 

Most a meldonium a “főszereplő”, és a gyógyszergyártóknak egy-egy sztár – 

például Marija Sarapova orosz teniszező – lebukása a legjobb reklám. Ezt 
támasztja alá Ben Johnson kanadai sprinter 1988-as szöuli sztanozolol-ügye, 

http://www.innoportal.hu/author/zoli
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aminek hatására az amatőrök körében is ugrásszerűen megnőtt az anabolikus 

szteroidok használata. 

Napfényből nyert üzemanyag 

2016.03.16. mernokbazis.hu 

 

Texasi kutatók felfedezték, hogy lehet fény, hőmérséklet és nyomás 

segítségével a szén-dioxidot üzemanyagokhoz szükséges szerves 

vegyületté alakítani. 

A tudomány rég dédelgetett álma, hogy a légkörben lévő felesleges szén-
dioxidot hasznosan fel lehessen használni. Néhány amerikai kutató 

nemrégiben egy új ötlettel rukkolt elő: egylépcsős eljárás keretében a szén-

dioxidot és a vizet folyékony szénhidrogénné alakítanák – ezeknek a szerves 
vegyületeknek egy része rögtön üzemanyagként is használható lenne. Ehhez 

mindössze egy fénynyaláb, valamint magas hőmérséklet és nagy nyomás 

szükséges. A fenntartható tüzelőanyag előállítására a texasi Arlington 
Egyetem (UTA) kémikusokból és mérnökökből álló csapata dolgozott ki egy 

egyszerű módszert. 

Felfedezték, hogy 160°C szükséges magas minőségű szénszármazékok 
előállításához. A legjobb eredményt hozó kísérletben a végtermék 13%-a 

C5 vagy magasabb szénszámú szerves vegyület volt. Közülük néhánnyal – 

mint például az oktánnal – már közvetlenül helyettesíthetők a ma létező 
szénhidrogén alapú üzemanyagok. 

Az eljárás során egy speciális reaktoron juttatják keresztül a szén-dioxidot. A 

csőszerű szerkezet 180 és 200 °C között, magas nyomáson működik. A szén-
dioxid 40 cm3/perc áramlási sebességgel halad át a 2,5 cm hosszú csövön, 

amiben a hőmérsékletet szabályzó melegítő rúd, valamint a katalizátorágy 

található. Katalizátorként egy fehér port használnak, amelynek az alapja titán-
oxid és 5% kobalt. 

 

A reaktor sematikus rajza (Forrás: www.greencarcongress.com) 
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A vízgőz egy csatlakozó részből kerül a reaktorba, ahol a beáramló szén-

dioxiddal keveredik. A vizet korábban nitrogénnel keverték, hogy eltávolítsák 
belőle az oxigént, majd 100°C fölé melegítettek. A reaktor köré négy UV-

lámpát helyeztek, amelyek összesen 1000W teljesítményűek. A katalizátort ért 

sugárzás és melegítés elindítja a kémiai reakciót – a szén-dioxid és a víz 
szénhidrogénre és oxigénre válik szét. A folyamatot a tudósok különböző 

nyomás alatt öt-nyolc órán keresztül végezték. 

Frederick McDonnell – a kutatócsoport egyik tagja és egyben a kémiai és 
biokémiai tanszék oktatója – elmondta, hogy legközelebb egy fotókatalizátort 

akarnak kifejleszteni, ami jobban illeszkedne a napsugárzás spektrumához. A 

titán-oxid-por ugyanis nem reagál a teljes látható fénytartományra. A javított 
katalizátor segítségével a tudósok a jövőben parabolatükrökkel fognák be a 

napfényt, és irányítanák a katalizátorágy felé. Ezzel végeredményben közelebb 
kerülnének a célhoz: egy szolárisan előállított folyékony tüzelőanyag 

kifejlesztéséhez. 

Habár az eljárás eredményeképpen egy klímasemleges üzemanyag állítható 

elő, még túl költséges lenne a piaci elterjedéshez. Így más projektek – mint 

például a Sunfire nevű start-up cég eljárása – már tovább jutottak. A drezdai 

vállalkozás egy speciális elektrolizáló cellát használ, amellyel a vízgőzt magas 
hőmérsékleten hidrogénre és oxigénre bontják. A folyamat további része már 

csak szokásos kémiai eljárás: hidrogénből és szén-dioxidból szintézisgázt 

állítanak elő (H2 és CO), amiből tetszőleges szénhidrogén-vegyület építhető. 
A szintézis során felszabaduló hőt a folyamat elején újra felhasználják a víz 

gőzzé alakításakor. Ezzel a módszerrel a Sunfire az eddigi 70%-os hatásfokot 

90%-ra tudta növelni. 

Hogy a hatásfok hogy alakul a texasi projekt esetében, az még csak most fog 

kiderülni. Az UTA kutatói tisztában vannak vele, hogy az eljárásuk további 

vizsgálatokat igényel. A jelenlegi rendszer hatékonysága még nem elegendő 
ahhoz, hogy a piacon is megjelenjen, sőt még attól is távol áll, hogy 

„optimálisnak” lehessen nevezni. A kutatók azonban kiemelték: az eljárásuk 

fontos érdeme, hogy új utat nyitott meg az ehhez hasonló, napenergiával 
működésbe hozott folyamatok megvalósítása előtt. 

Forrás: http://www.heise.de/tr/ 

Lehetetlennel határos 3D nyomtatás 

2016.03.01. mernokbazis.hu 

Egy szoftver automatikusan megtervezi a 3D nyomtatással készülő 

tárgyak megfelelő belső szerkezetét 

Lebegő halak és egyensúlyozó szörnyetegek: kutatók kifejlesztettek egy 
szoftvert, amely automatikusan kiszámítja a 3d nyomtatóval készülő tárgyak 

megfelelő belső szerkezetét. Csupán azt kell megadnunk, hogy mit kell tudnia 

a tárgynak: forogni, úszni, esetleg ferde helyzetben állva maradni - a rendszer 
pedig megtervezi a kívánt külső formához illeszkedő belső üreget, amely ezt a 

viselkedést lehetővé teszi. 

 

A sajátosan megformált üreg meghatározza, hogy ezek a műanyag halak 

úsznak-e vagy nem (forrás: TU Wien) 

http://www.mernokbazis.hu/cikkek/kipufog%C3%B3b%C3%B3l-az-%C3%BCzemanyagtart%C3%A1lyba
http://www.heise.de/tr/
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A 3D nyomtatók nagyon népszerűek manapság - és számos területen már 

ésszerűen alkalmazhatóak. Kutatók már 3D nyomtatással készült ortopéd 
implantátumokkal is kísérleteztek, a berlini természetrajzi múzeum 

megkövesedett Tyrannosaurus csontváza pedig egy nyomtatott csontokból álló 

koponyával lett megkoronázva. A jövőben ez még könnyebbé válik egy 
okostelefonos alkalmazásnak köszönhetően, ami 3D modelleket generál ilyen 

nyomtatók számára. 

A Bécsi Műszaki Egyetem és az aachen-i Rajna-Vesztfáliai Műszaki Főiskola 
kutatói mostanra még egy lépéssel tovább mentek a 3D nyomtatásban. Első 

pillantásra a munkájuk eredménye kétségtelenül gyerekjátéknak tűnik: egy 

műanyag halat vízbe dobnak és úszik, egy műanyag teknősbéka úgy lett 
kialakítva, hogy pörgettyűként lehessen használni. Különösen meghökkentő a 

csodapalack: ha megtöltjük vízzel, felbillen, a víz pedig kifolyik. Ha viszont 
alkohollal töltjük meg, állva marad. 

Ennek alapja a víznél csekély mértékben kisebb sűrűség. A palack belső 

formája úgy van  optimalizálva, hogy ez a kicsi sűrűségkülönbség dönt az állva 

maradás és a felborulás között. Az egyik oldala sokkal vastagabb, mint a másik, 

így pontosan beszabályozza a palack súlypontját. 

 

Egy szoftver automatikusan úgy tervezi meg a műanyag tárgyak üregeit, hogy 

a kívánt tulajdonságokkal rendelkezzenek. (forrás: TU Wien) 

Ez az összehangolás most nagyon egyszerűen átültethető a 3D nyomtatásba. 

Przemyslaw Musialski és kollégái ugyanis kifejlesztettek egy módszert, 
amellyel a tárgyak belső terei a célnak megfelelően automatikusan 

formálhatóak. A szoftver automatikusan kiszámolja, milyen formájúnak és 

nagyságúnak kell lennie az üregnek ahhoz, hogy a tárgy például ússzon vagy 
a tengelye körül forogjon anélkül, hogy kacsázna. 

“Megadjuk az alakzat külső formáját és a kiegészítő elvárásokat, mondjuk a 

forgástengelyt vagy a lebegési irányultságot. “ - magyarázza Musialski.“ A 
szoftver ezután előállítja a külső formához tartozó belső teret.“ A feltétel, hogy 

a tárgynak a végén 3D nyomtató által nyomtathatónak kell lennie. A 

túlságosan komplikált, fogazott kialakítások kedvezőtlenek, a számítógépes 
rendszer az egyszerű, lágy formákat részesíti előnyben. 

 

Ez a figura biztonságosan áll, mert egy üreg lefelé helyezi a súlypontját (forrás: 

TU Wien) 

https://youtu.be/L6o8w1BDajg
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“A módszerünknek számos előnye van” - mondja Musialski. “Gyors, mert a 

számítás csupán néhány másodpercig tart, kevéssé hajlamos a hibákra, 
valamint a hasonló módszerekkel összehasonlítva sok, egészen különböző 

optimalizálási feladatra használható”. 

A jövőben sok tárgyat - a dísztárgyaktól a műszaki pótalkatrészekig - már nem 
boltban fogunk megvenni, hanem számítógépen személyre szabottan alakítjuk 

ki és utána kinyomtatjuk. A fentihez hasonló optimalizáló eljárásoknak kell 

gondoskodniuk arról, hogy a felhasználók által előállított tárgyak 
megbízhatóan rendelkezzenek a szükséges fizikai tulajdonságokkal. 

Forrás: www.scinexx.de 

Új 3D-s alakváltó anyag 

2016.03.14. mernokbazis.hu 

Az új 3D-s anyag az alakváltó épületek előhírnöke lehet. 

A világ építészete most kezd talán igazán izgalmassá - és formálhatóvá - válni 
az új 3D-s alakváltó anyagok eljövetelével, amelyek képesek megtartani akár 

több száz kilogrammot is. 

A Harvard Egyetem kutatói egy origamiszerű hajtogatható anyagot hoztak 
létre, amely a stabilitását nem az összetételének, hanem azoknak a formáknak 

köszönheti, amelyeket képes felvenni, majd összehúzódni. 

 

A fejlesztés megnyitja a lehetőséget az átalakuló épületek és a gyorsan 

felállítható sürgősségi menedékhelyek számára, mivel az anyag szinte azonnal 

laposra hajtható a szállítás előtt, és egy kapcsolóval sokféle alakú és méretű 
szerkezet hozható belőle létre. 

Megalkotói szerint a "metaanyagnak" hangolható a "formája, a mérete és a 

merevsége," sőt akár egy teljesen kifejlett elefántot is képes megtartani. Az 
anyag az origami egy formáján, az úgynevezett Snapology-n alapul, mely egy 

tervezési koncepció, amely 3D-s geometriai formák hajtogatását jelenti. 

http://www.scinexx.de/
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A találmány egy sor lehetséges alkalmazást tesz lehetővé a jövőben lakások, 

sürgősségi sátrak és az orvosi felszerelések területén. 

A cserélhető, kocka alakú szerkezet 24 lapból és 36 élből áll olyan csuklókkal, 

melyek távolról manipulálhatók. 

Bár még szüksége lesz egy jó elnevezésre, a működéséről készült hipnotikus 
videó bemutatja, ahogy a furcsa anyag megnagyobbodik majd 

összezsugorodik, melyből tökéletesen látszik, hogy mennyire sokoldalúan 

felhasználható. 

  

Forrás: www.ujvilagtudat.blogspot.hu 

Orosz kutatók egy magas hatásfokú vezeték 

nélküli hálózati rendszert hoztak létre 

2016.03.10. mernokbazis.hu 

A forradalmian új technológia egy lépéssel közelebb hozza Nikola Tesla 

álmát, és az egész világon hozzáférést biztosíthat a vezeték nélküli 

villamos energiához. 

Tesla egy alkotó, tudományos zseni és újító volt. Számos találmánya mellett 

Nikola Tesla egy olyan technológia létrehozásáról álmodott, amely lehetővé 

tenné az egész emberiség számára, hogy a szabad energia támogatásával 
élhessen. Az volt a célja, hogy létrehoz egy olyan módot, amely az egész 

bolygót vezeték nélküli elektromos árammal látja el. 

Az első rendszer, amely a villamos energia vezeték nélküli továbbítását tette 

lehetővé a Tesla tekercs volt, az egyik legnagyobb vívmánya, és ez az "őrült" 

tudós alig várta, hogy jobbá tehesse az életet a Földön. 

Már rég nem Tesla korában élünk, ezért ily módon késésben vagyunk. A mai 

világban a vezeték nélküli energia átviteli rendszerek csak rendkívül 

korlátozott távolságokon belül teszik lehetővé a villamos áram továbbítását, és 
csupán arra elegendőek, hogy telefonokat és egyéb kütyüket töltsünk fel a 

segítségükkel. Ez azt jelenti, hogy a technológia hiányos vagy fejletlen, mivel 

alig több, mint egy hasznos funkció egy rendkívül széles, mégis "korlátozott" 
körű elektronikus berendezés esetében. 

A vezeték nélküli rendszerek funkcionalitását még jobban korlátozza, hogy az 

eszközöket, melyeket szeretnénk feltölteni, közvetlenül a töltő padra kell 
helyezni. Ha elmozdítjuk az eszközt a töltő padról, annak az az eredménye, 

hogy a készülék nem lesz feltöltve, így nem marad más, mint hogy fali 

elektromos csatlakozóba dugjuk tölteni. 

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/
https://youtu.be/maKILHxcGAE
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A kereskedelmi "vezeték nélküli" technológia szerint a töltési tartomány 

maximálisan 5 méter. 

Tesla azonban ennél többet ért el több mint száz évvel ezelőtt. 

1908-ban Tesla egy cikkben írta le szenzációs törekvéseit a Wireless 

Telegraphy and Telephony című magazinban: 

"Amint elkészült, egy üzletember számára New Yorkban lehetséges 

utasításokat diktálni, és azokat azonnal megjeleníteni az irodájában 

Londonban, vagy máshol. Képes lesz az íróasztala mellől felhívni és beszélni 
bármelyik telefonos előfizetővel a világon a meglévő berendezés bármilyen 

változtatása nélkül. Egy olcsó eszköz, nem nagyobb, mint egy óra lehetővé 

teszi tulajdonosa számára, hogy zenét vagy dalt, egy politikai vezető beszédét, 
egy jeles tudós előadását, vagy egy ékesszóló pap szentbeszédét hallgassa 

bárhol, tengeren vagy szárazföldön, mely egy másik, távoli helyről érkezik. 

Ugyanilyen módon bármilyen kép, betű, rajz vagy nyomtatás átvihető egyik 

helyről a másikra. Több millió készülék is működtethető egyetlen ilyen jellegű 
üzemből. Mindezeknél még fontosabb azonban a vezetékek nélküli energia 

átvitel lesz, ami elég nagy léptékű ahhoz, hogy meggyőző legyen." 

Ma a tudósok hangsúlyozzák, hogy az, ami megakadályozza a vezeték nélküli 
hálózati technológiák elfogadását az, hogy a mai technológia nem elég 

hatékony. 2007-ben az MIT tudósainak egy csoportja képes volt egy 60 wattos 

villanykörtét működésbe hozni két méteres távolságból, hogy bizonyítsák a 
vezeték nélküli energia átvitel megvalósíthatóságát, de ezt csak 45 százalékos 

hatékonysággal voltak képesek megtenni. 

Egy orosz kutatócsoport azonban létrehozott egy új vezeték nélküli rendszert, 
amely sokkal jobb átvitelt tesz lehetővé. 

 

Ez a technológia egy lépéssel közelebb hozza Nikola Tesla álmát, és a vezeték 
nélküli villamos energiához való ingyenes hozzáférést a világ számára. 

Az Applied Physics Letters folyóiratban közzétett tanulmányban az újonnan 

létrehozott rendszer egy megdöbbentő 80 százalékos hatásfokot képes 

https://youtu.be/d7InRZokfzY
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fenntartani mintegy 20 cm-es távolságból, és kisebb veszteséggel ennél 

távolabbról. Az új rendszer remek fejlesztéseket is magában foglal. A kutatók 
szerint a rendszer akkor is képes működni, amikor a hálózati adó és vevő 70 

százalékos hatásfok eltolódásban, és 90 fokban ferdén vannak egymástól, ami 

azt jelenti, hogy képes fenntartani a működését, amikor egyáltalán nem néznek 
szembe egymással. 

Az új rendszer alapja a rezonancia csatolás. A rezonancia csatolás, melyet két 

réz tekercs indukál hasonló frekvencián rezonál, ami lehetővé teszi az egymás 
közötti energia átadást. A jelentések szerint ez mágneses mezők segítségével 

valósítható meg biztosítva azt, hogy más mágneses mező források, mint 

például az emberi test nem zavarják ezt a frekvenciát, és nem akadályozzák az 
energia átvitelt. A kutatók a nagyobb hatékonyságot "nagy permittivitású, 

alacsony veszteségű dielektromos rezonátorok" segítségével voltak képesek 
elérni a hagyományos réz tekercsek helyett. 

A kutatók arról számoltak be, hogy az új anyag egy nagyobb törésmutatóval 

rendelkezik, amely alapvetően lehetővé teszi, hogy a rajta keresztül haladó 

elektromágneses hullámokat lelassítsa. Ez viszont lehetővé teszi, hogy a vevő 

és az adó a vezeték nélküli rendszerben erősebb rezonanciával rendelkezzen, 

ami egymáshoz közelebbi frekvenciákat tesz lehetővé, ezáltal növelve a 
hatékonyságot. 

Forrás: www.ujvilagtudat.blogspot.hu 
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