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Sajtószemle

Nyári bőrápolási tanácsok
A bőrápolás nem csak kozmetikai 

vagy esztétikai kérdés, hanem beteg
ségmegelőzést is szolgál. Nagyon sok 
olyan beteg keresi fel nyáron és kora 
ősszel a bőrgyógyászati szakrendelő
ket, akiknek panaszai és akár betegség
gé súlyosbodó bőrelváltozásai a helyte
len bőrápolás következtében alakultak 
ki.

Nyáron a tartósan 30 fok feletti hő
mérséklet miatt kitágulnak a bőrerek, 
nő a hőleadás, a napfénynek gyulladás
keltő hatása van, fokozódik a verejték- 
és faggyútermelés, és a bőrön lévő kór
okozók is gyorsan szaporodnak a me
legben. A gyakori mosdás viszont ki
szárítja a hám felszínét. A gyermekek, 
a cukorbetegek, a túlsúlyos egyének, 
terhesek - és azok a betegek, akik olyan 
gyógyszert kapnak, amely fényérzé
kenységet okoz - különösen oda kell, 
hogy figyeljenek a helyes bőrápolásra.

Fokozott izzadás esetén kívánatos a 
bőr megfelelő, 5,5 pH-jának visszaállí
tása erre kifejlesztett tisztálkodó sze
rekkel. Tartós napozáshoz használjunk 
bőrvédő napkrémet, fejvédőt, nap
szemüveget és bőrt fedő könnyű ruhát.

Nyáron gyakran alakul ki a verejték 
pangása miatt erősen viszkető piros 
színű mirigygyulladás, amely időnként 
gennyessé is átalakulhat. Hintőporral 
kell szárítani, természetes anyagú ruha 
viselése javasolt. Napégés esetén hideg 
fürdő, gyulladáscsökkentő spray vagy 
hab javasolt. Az irritáló gél formájú al
koholos készítmények kerülendők. A 
gyakori bőrégés bőrdaganat kialakulá
sának megalapozója lehet.

A baktériumok okozta bőrbetegsé
gek közös strandfürdők használatakor, 
sportesemények után alakulnak ki leg
gyakrabban. Felszínes bőrsérüléseken 
behatolhatnak a gennykeltő baktériu
mok, amelyek főleg gyermekeknél láz
zal kísért, fájdalmas, duzzadt, sárgás
barna pörkkel fedett bőrelváltozásokat 
idézhetnek elő. Kezelése borogatás, a 
pörkök gondos eltávolítása és fertőtle
nítő ecsetelés, majd hámosítás speciális 
bőrgyógyászati készítményekkel. Láz, 
nyirokcsomó duzzanat esetén antibioti
kumok adása is szóba jön. A bőrön lé
vő duzzadt, vörös csomók párakötése, 
sebészi feltárása és ecsetelése járhat 
eredménnyel. Szintén bakteriális fertő
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zéshez kapcsolódik a hónaljhajlatban 
kialakuló tüszőgyulladás, amely helyte
len szőrtelenítés következtében szokott 
kialakulni. Jegelés, alkoholos párakö
tés enyhítheti a panaszokat. Súlyos 
esetben a korábbiakhoz hasonló eljárás 
válik szükségessé.

A nyári mezítlábas járás során ki
csiny, láthatatlan sérülések keletkeznek 
a lábon, a behatoló Streptococcus bak
tériumok lángnyelvszerű bőrgyulladá
sokat idézhetnek elő. Láz, hólyagkép
ződés, bőrvérzés kísérheti. Időben el
kezdett antibiotikum kúra megelőzheti 
a szövődményeket.

A gombás fertőzések a talpon, a com
bon, a lágy ékhaj latban, a mell és a has 
alatti bőrredőkben egyaránt megjelen
hetnek. Ecsetelők rendszeres használa
ta, a bőr szárazon tartása, természetes 
anyagú fehérnemű viselete segít a pa
naszok elmúlásában. Kerülendő a kö
zös strandfürdő használata fertőzés ve
szélye miatt. Cukorbetegek, májbete
gek és gyenge immunrendszerűek szá
mára indokolt lehet a gombaellenes 
tabletták szedése, ha a fertőzés súlyos 
mértékű.

A herpesz vírus infekciók gyakorisá
ga a napfény hatása miatt nyáron két
szerese a téli szezonban észlelt esetek
nek. Erőltetett napozás után gyorsan, 
néhány óra alatt kialakulnak a tünetek.

Acylovir tartalmú krémek, oldatok el
sősorban a nyálkahártyán hatásosak. 
Szárító paszta, nyugtató krém haszná
lata javasolt. Súlyos esetben tabletták 
szedése is indokolt lehet.

Rovarcsípéskor gyulladáskeltő anya
gok jutnak a hám alatti bőrbe. A reak
ciók lehetnek gyengék, erősek, akár 
életet veszélyeztetők is. Ismert allergia 
esetén legyen az egyénnél allergiaérte
sítő lap, ellenanyag is. Súlyos szívpana
szok, fokozódó ödéma esetén vénás in
jekció adása válik szükségessé.

A nyaralás alkalmával gyakran fo
gyasztunk ismeretlen összetételű étele
ket. Csalánkiütés, szem körüli duzza
nat jelentkezhet, náthaszerű tünetek, 
hányinger, láz, hasmenés léphet fel, pl. 
csiga, kagyló, déli gyümölcsök fogyasz
tásakor. Kezelésére diéta, bő folyadék
fogyasztás javasolt gyulladáscsökkentő 
gyógyszerek szedése mellett.

Különböző gyógyszerek is kiválthat
nak viszkető bőrkiütést, bizonyos ese
tekben a fény elősegítheti a kiütések 
megjelenését. A gyanúba vett gyógy
szert el kell hagyni, gyulladáscsökkentő 
szteroid szedése indokolt lehet. Rendel
kezésre állnak allergiaszűrő vizsgála
tok, ahol az allergiát igazolni lehet.

www.utisugo.hu

http://www.utisugo.hu
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Még ma is sokakat meglep a 
Rubik-kocka belseje

Nincsenek benne gumik vagy drótok, 
mégsem esik szét. Negyven év múltán 
sem unták meg az emberek a világ 
egyik legismertebb logikai játékát.

A Rubik-kocka első, negyven évvel 
ezelőtti példánya még fából készült, és 
oldalanként csak négy kockát tartal
mazott. Ez az őspéldány is látható a 
New Jersey-i Liberty Science Center
ben megnyílt kiállításon, amely hét évig 
utazik majd a világ körül a Google és a 
magyar kormány szponzorálásával.

Nem is játéknak indult

A kockát az építészmérnökként vég
zett, majd az Iparművészeti Főiskolán 
tanító Rubik Ernő eredetileg térgeo
metriai szemléltetőeszköznek, nem pe
dig játéknak szánta: egy olyan eszközt 
akart megépíteni, amellyel térbeli moz
gásokat lehet érzékeltetni a tanulók
nak.

Az 1974-ben megalkotott fakocka 
széleire csupán azért ragasztott színes 
papírlapokat, hogy egyszerűbben le
hessen követni, melyik kis kocka hová 
kerül. Bár az első prototípus még nem 
volt használható, Rubik még abban az 
évben befejezte a leginkább egy nagy 
dobókockára hasonlító, ugyancsak fá
ból készült, már működő példányt is.

A szerkezetet próbálgatva tudatosult 
a feltalálóban, hogy játéknak is ideális. 
Rubik Ernőnek egyébként egy hónapig 
tartott újra kiraknia az eredeti színe
ket saját találmányán. Ugyanezt 
Endrey Marcell, a világ egyik legjobb
jának tartott gyorsasági Rubik-kocka- 
világbajnok vakon is képes fél perc 
alatt elvégezni.

Néhány héttel ezelőtt egy okostele
fonnal vezérelt LEGO-robot 3,2 má
sodperc alatt végzett a kocka kirakásá
val egy brit játékkiállításon, erről videó 
is készült.

Egy belső gömb a 
Rubik-kocka titka

Rubik kezdetben gumigyűrűkkel és 
mágnessel próbálta helyükön tartani a 
kis kockákat, ám végül rájött, hogy a 
mozgatásukat úgy tudja megoldani, ha 
egy hatágú tengely köré építi őket. En
nek végei egy gömb pontjait képezik, 
amely csak a játék külső héját képező 
kockák felhelyezésével látszik külsőre 
kockának.

A tengelyek a kocka oldalainak köze
pén található színes kiskockákat tart
ják fixen. Az éleken és a sarkokon lévő 
kiskockákat a tengelyen lévő fixek mel
lé egyesével be lehet csúsztatni, ezeket a
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belső oldalukon lévő apró peckek tart
ják össze. A Rubik-kocka belsejében 
semmilyen drótot vagy zsineget nem 
használnak, a testet műanyag alkatré
szek mechanikai szorítása tartja össze.

Az elforgatást a kocka belsejében lé
vő gömbben lévő tengelyek, és a mű
anyag alkatrészek rugalmassága teszi 
lehetővé. Egy eredeti Rubik-kockát 
könnyen szét is lehet szedni, ha az 
egyik felső sorát 45 fokban elforgatják, 
és lepattintják az egyik középső dara
bot valamelyik élről. Ezzel megszűnik 
az alkatrészek szorítása, a többi dara
bot már erőfeszítés nélkül el lehet távo
lítani: így gyakorlatilag bármikor újra 
össze lehet állítani az oldalak azonos 
színeit. Ezen a felépítésen Rubikék 
csak a kocka tavaly megjelent, a Speed 
Cube-nak nevezett típusában változtat
tak.

A Rubik Speed Cube belseje már mo
dernebb az eredeti kockánál

Forrás: Rubik Stúdió

A Speed Cube belsejében már egy 
zárt kivitelű gömbbe építették a tenge
lyeket, ami jelentősen csökkenti a moz
gó alkatrészek közötti súrlódást, így a 
sorok sokkal gyorsabban, akadály
mentesebben pörgethetők a hagyomá
nyos típusnál. Ráadásul ebben a típus
ban a gömbben lévő rugók különböző 
erősségűre cserélhetők, amivel szabá
lyozható a forgatáshoz szükséges erő is. 
Ezen kívül az új kocka oldalait már 
nem matricázzák, hanem anyagában 
színezett műanyagból készítik a lapo
kat, így az új játék időtállóbb is elődjé
nél.

Négy évtizede küzd a 
hamisítókkal

Bár ma már mindenki magyar siker- 
történetként emlegeti a Rubik-kockát, 
a játék története meglehetősen rögösen 
indult. Rubik még 1975-ben szabadal
mi védettséget kért az akkor még Bű
vös kockának nevezett játékra, majd 
egy Politechnika nevű szövetkezet ren
delkezésre bocsátotta találmányát, a 
gyártás azonban csak sok hónapos ké
séssel kezdődött meg. Boltokba kerülé
sének első éveiben nem aratott sikert a 
vevők körében. Az áttörést az 1979-es 
nürnbergi játékkiállítás hozta meg, 
ahol a kocka díjat nyert, ráadásul egy 
erdélyi származású, így magyarul is jól 
beszélő brit játékgyáros, Tóm Kremer 
közvetítésével egy Ideál Toy nevű ame
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rikai játékgyártó céggel kötöttek meg
állapodást a gyártásról és a külföldi 
forgalmazásról.

Az üzletkötést jócskán megnehezítet
ték a szocialista piac sajátosságai. A  
magyar üzemek képtelenek voltak a 
külföldi piac igényeit kiszolgáló meny- 
nyiséget gyártani az 1980-ban Rubik- 
kockára átkeresztelt játékból, nagyjá
ból negyedannyi készült a kockából, 
mint amennyire igény lett volna.

Nem véletlen, hogy szinte azonnal 
megjelentek a Rubik-kocka hamisítvá
nyai. Bizarr módon egy ízben az erede
ti játékot gyártó magyar Politoys arra 
is rászánta magát, hogy 1,6 millió da
rab távol-keleti hamisítványt vásárolt, 
majd azt eredetiként adta tovább. Nem 
csoda, hogy az amerikai boltokba szál
lított egymillió Rubik-kockából több 
mint nyolcszázezer darabot selejtként 
küldtek: ezek valószínűleg az eredeti
ként eladott hamisítványok lehettek.

Pintz György, szabadalmi ügyvivő az 
Origónak elmondta, hogy a Bűvös koc
ka szabadalmaztatását a játékot gyártó 
szövetkezet sem végezte szakszerűen, 
külföldön pedig sosem védték le a játé
kot hivatalosan, mivel a találmány 
1976 októberétől már közkincsnek szá
mított az akkor érvényben lévő szabá
lyoknak megfelelően. Pintz szerint 
Rubik nagy szerencséje, hogy a Bűvös 
kockát 1980-ban Rubik-kockára ne
vezték át, így ugyanis a névhasználat 
eleve személyéhez köti a találmányát,

még ha szabadalom nem is. A kocka 
szabadalmazásának történetét a Sza
badalmi blog részletesen ismerteti.

Rubik Ernő találmánya több konti
nensen le van védve, a szabadalmi jo 
gok jelenleg az itthon gyártató Rubik 
Stúdiót és Tóm Kremer Seven Town 
nevű, hongkongi gyártással dolgozó cé
gét illetik, de még napjainkban is ren
geteg - főleg kínai - hamisítvány készül 
a kockából. Rubikék olyan nagy gyár
tóval is pereskedni kényszerültek, mint 
a német Simba.

Ennyi év után is eladható

A Tóm Kremer honlapján olvasható 
információk szerint a nyolcvanas évek 
közepére a magyar állam és a magyar 
gyártók már nem láttak fantáziát a Ru- 
bik-kockában, pedig a Seven Towns 
még a mai napig évi tízmilliót ad el an
nak változataiból világszerte.

Azóta már bizarr formájú változatok is 
készültek a kockából

Forrás: Beyond Rubik's Cube
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Rubik Ernő cége továbbra is gyártja 
az eredeti kockát, és annak különböző, 
módosított változatait is. Néhány éve 
került piacra (a fenti képen látható) 
tükrös felületű Mirror kocka, amelyen 
nem színeket, hanem az eltérő méretű 
kockákat kell összerendezni. Az erede
ti, 3x3x3 kockás játékból már készültek 
nehezített, 2x2x4-es, vagy 5x5 kockás 
változatok, de még dodekaéder alakú 
játék is, amelyben az eredeti kocka 
húsz mozgatható darabjához képest öt

ven alkatrész helyét lehet tekergetéssel 
megváltoztatni.

Ma már okostelefonon is elérhető a 
Rubik-kocka, Androidra és iOS-ra is: a 
két-háromszáz forintos appokban be
épített oktatófelület is megtalálható, 
amely bárkit képes megtanítani a gyors 
kirakásra.

Forrás: http:Hwww. origo. hu/hirmon- 
doltechbazisl20140423-egy-belso-gomb-

a-rubik-kocka-titka. html

Egészen a Nótasztár döntőjéig jutott 
a vak énekesnő

A tatabányai Farkas Katalin egészen 
a döntőig jutott a Nóta TV tehetségku
tató műsorában. Bátorsága és tehetsége 
lenyűgözte a zsűrit, ugyanis a mezőny 
egyedüli vak énekeseként lépett szín
padra az elmúlt héten Szlovákiában, a 
döntőn.

Mik ezek?
Otthonában értük utol Farkas Kata

lint, aki a verseny végeztével továbbra 
is örök hobbijának hódol: el sem moz
dul szintetizátora mellől. Hiába min
den elismerés, úgy látja, sosem szabad 
abbahagyni a gyakorlást, nem enged
heti meg magának azt a luxust, hogy ne 
fejlődjön tovább. Erről is beszélget
tünk.
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- Mikor érezte először, hogy énekesnő 
lesz?

- Gyermekkoromtól kezdve énekes
nő szerettem volna lenni, már akkor is 
sokat énekelgettem az óvó néniknek és 
a tanító néniknek, valamint a többi 
gyereknek, barátoknak.

- Akkor nyúlt először mikrofonhoz?
- Tizenhárom éves voltam. A mai na

pig jól emlékszem. Egy ismerősünk es
küvőjén történt. A zenészek - látva a 
kíváncsiságomat és a bátorságomat - 
megengedték, hogy énekeljek egy ki
csit.

- Azóta eltelt pár év. Hol hallható jelen
leg Farkas Katalin? Van állandó fellépési 
lehetősége?

- Egyelőre a megyei vakok és 
gyengénlátók egyesületének zenés ren
dezvényein lépek fel, évente pár alka
lommal. Sajnos az állandó és színpadi 
fellépés még várat magára.

- Gondolom, ezekre az alkalmakra ala
posan felkészül. Hogyan és főképp hol 
oldja ezt meg?

- Keményen, minden nap gyakoriok 
az otthonomban. Vettünk egy szinteti
zátort és időnként a párommal felvesz- 
szük, úgymond próbálunk. Ez a mód
szer segít abban, hogy újra hallgatva 
kielemezzük az eredményt és korrigál
juk a hibákat.

- Már nem először lép a Nótasztár te
hetségkutató színpadára. A z előzőekhez 
képest más volt ez az idei verseny?

- Röviden: sokkal keményebb volt a 
2014-es mezőny.

- Előny vagy hátrány, hogy már jelent
kezett, mondhatni rutinos?

- Szerintem egyik sem és valahol

mégis mindkettő. Nincs két egyforma 
fellépés, mint ahogyan két egyforma 
produkció sem. Mindig újabb és újabb 
meglepetések várhatóak.

- Két évvel ezelőtt is indult. Akkor mi
lyen eredménnyel zárt?

- Különdíjas lettem. Akkor a saját 
szerzeményemet adtam elő, a "Fújdo
gál a tavaszi szél" című hallgatót. A dal 
szövegét és a zenét is én írtam, ihletet 
egy szomorú történetből merítettem. 
Egy ismerős, a 16 éves Hajnalka emlé
kére írtam, aki súlyos beteg volt. Leu
kémiában halt meg.

- Tehát szabad kezet kapott a dalválasz
táskor?

- Ilyen téren az elődöntő és a döntő 
más volt, ott szabadon választhattam. 
A középdöntőre azonban egy lista alap
ján kellett felkészülni. Amikor rajtam 
múlt, mindig igyekeztem a legszívhez- 
szólóbb dalokat választani. A januári 
elődöntőre például "A mi öreg Bodri 
kutyánk" című nótával érkeztem, 
amely a Don mentén elesett katonákról 
szól.

- Magyar nótákat énekel csupán?
- Nem. Játszom és énekelek régi 

táncdalokat, mulatós zenét, cigánydalt, 
valamint latin számokat is.

- Nem lehetett könnyű dolga a fellépé
sekkor. Elég nagy bátorság kellett ahhoz, 
hogy vakként elinduljon. Hogyan oldotta 
meg például azt, hogy a zenekarral kom
munikáljon?

- Vannak különböző kézjelek és a 
műsorok előtt a prímással is egyezte
tek, ha lehetőségem van rá, akkor pró
bálni is szoktam a zenekarral.

-A  zsűritől hallhattunk jót is, rosszat is.
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Melyik építő jellegű kritikával, vélemény
nyel, tanáccsal ért egyet?

- Tény, hogy a dalok dinamikáját és a 
magas hangoknál a lágyítást jobban fel 
kell építenem. Folyamatosan fejlesztem 
magam, mert az ember soha nem lehet 
eléggé megelégedve önmagával. Azt, 
hogy megállják, nem engedhetem meg 
magamnak.

- Mi lesz ezután? Indul jövőre is?
- Ezt még alaposan meg kell gondol

nom, mert a mostani döntőben úgy ér
zem, hogy igazságtalanul szavazott ki a 
zsűri. De tudja mit? Döntse el Ön és a 
kedves Olvasó, ha megnézi az április 5- 
i műsort, amely 14 órakor kezdődik. 
Még annyit, hogy volt egy művésznő a

zsűriben, aki a verseny során mindvé
gig igazságos, jóindulatú és objektív 
volt velem szemben. A neve: Bangó 
Margit.

- Az éneklésen kívül még mivel foglal
kozik szívesen?

- Jelenleg angolul tanulok, a nyelv
vizsga a cél, először alap-, majd közép
fokon, és végül tervezem a felsőfokú 
nyelvvizsgát is.

- Mi a legnagyobb vágya az életben?
- Nagy vágyam, hogy megjelentethes

sek egy stúdióalbumot, melyen cigány- 
zenekarral énekelek magyar nótát, és, 
hogy rendszeresen leadják a felvételei
met a Magyar Rádióban és televíziós 
csatornákon.

Hírek a látássérültek életéből

Mentorszülő hálózat alakult
"... Látássérült vagy talán, akinek 

megszületett a kisbabája és gyanakszol, 
hogy talán ő is látássérült lehet? Látó 
anyuka vagy, de valahogy úgy érzed, ez 
a gyermek nem úgy használja a szemét, 
ahogy kellene? Esetleg van már diag
nózisotok, de nem tudod, hogy mit 
kezdj vele? Hová fordulhatnál segítsé
gért? Nagyon sok kérdés van benned, 
amire a körülötted lévő szakemberek
től (orvosok, védőnők, gyógypedagó
gusok stb.) nem kapsz választ? Jó vol
na valaki, aki érzi, hogy mi mindenen 
kellett és kell keresztül menned?" - te
szik fel a VGYKE honlapján a kérdést

azok a mentorszülők, akik készen áll
nak arra, hogy segítséget nyújtsanak.

A Vakok és Gyengénlátók Közép- 
Magyarországi Regionális Egyesülete 
(VGYKE) mentorszülői hálózatot ho
zott létre látássérült gyermeket nevelő 
szülők és látássérült édesanyák bevo
násával. A bemutatkozó rendezvényt 
2014. április 23-án tartották, ahol az 
érdeklődők betekintést nyerhettek a 
mentorszülői hálózat kialakulásának 
folyamatába.

A kezdeményezés annak érdekében 
jött létre, hogy azok a családok kaphas
sanak a szülőtársaktól időben tanácso


