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Megkérdeztük olvasóinkat

Sokan törekednek arra, hogy fogyja-
nak, egyik legnagyobb kereslet a fogyó-
kúrás eljárásokra, receptekre van mos-
tanság. Sajtó, könyvek, televíziós műso-
rok foglalkoznak ezzel. Néha erről eszem-
be jut egy hetvenes évek végi statiszti-
kai adatközlés, amely a túlsúlyosság kér-
désére is kitért, és megemlítette, hogy 
az akkori afrikai államokban kezd nép-
betegséggé válni, ám ott találkoztam az-
zal a megjegyzéssel is, hogy ez a fejlő-
dő országok gondja. Ez részben meg is 
nyugtat, hiszen hozzánk és az afrikai or-
szágokhoz képest számították fejlettek-
nek az akkori meg mostani nyugati álla-
mokat…

Már nem is használnak különböző régi 
megnevezéseket, mert az rosszul hang-
zana, inkább súlygyarapodásról, túlsú-
lyosságról beszélnek. Mi van azonban a 
másik oldalon? A fogyás. Lefogyás. Ez 
nem csupán személyekre, egyénekre ér-
vényes, hanem egész országokra is. 

Mint a nemrég közreadott adatok kap-
csán olvashattuk: országunk népessége 
fogy. Nem csupán fogyogat, hanem elég-
gé nagy, vagyis rossz ütemben fogy. Rég-
óta a bűvös húszmilliós határ alatt va-
gyunk. Az egykori, talán kissé felpuffasz-
tott huszonhárommilliót rég nem emle-
geti senki. 

Akkor nézzük csak, mi is a lényege a 
fogyásnak meg gyarapodásnak? Míg leg-
több esetben személyekre vonatkoztat-
va kívánatosnak tartják a fogyást, egész-
ségügyi vonatkozásban egy ország né-
pessége esetében sötét felhőként jelent-
kezik. Ah, legyinthetne erre a legtöbb 
ember, nem kell szívre venni. Maga a tény 
tényleg nem katasztrofális. Több üres la-
kás, több munkahely, termőterület ma-
rad az itt élőknek, gondolhatjuk. A ta-
pasztalat, a mindennapok valósága egé-
szen mást mutat: a vonzerő folyamatos 
csökkenését. Nem lehet eltekinteni azon-
ban a természetes népességfogyás és a 
kivándorlás közötti különbségtől, mert 
utóbbiról van szó: a munkaképes fiatalok 
hagynak itt. A mi esetünkben, mint kide-
rült, már 1992 óta fogy a lakosság. Nem 
csupán a gond, bú fogyasztja az állam-
polgárt, hanem valóságosan is odalesz-
nek. A baj, hogy elvándorolnak szép ha-
zánkból. Azt olvashatjuk, hogy „az ENSZ 
becslései szerint a román uniós csatla-
kozás (2007) óta 3,4 millió román állam-
polgár költözött el az országból”. Nekünk 
veszteség, más országoknak, akik készen 
kapták a fiatal és talán képzett munka-
erőt, nyilván nyereség, tehát ami szá-
munkra fogyás, az nekik gyarapodás. A 
nagyobbik baj, hogy – ismét az adatok 

bizonyságát idézve – „tavaly csaknem 70 
ezerrel csökkent Románia lakossága, és 
ez a szám 25 százalékos növekedést je-
lent az előző évi népességfogyáshoz ké-
pest”. Egy jó nagy romániai város népes-
ségét jelenti. Tehát egyre inkább nő az el-
vándorlás, és az uniós csatlakozás ezt 
nemhogy csökkentette volna, hanem ép-
penséggel növelte. Olyannyira, hogy az 
elmúlt egy évtizedben a román állam-
polgárok 17 százaléka távozott külföld-
re. Nem volt olyan törökdúlás, ami ezt 
felülmúlta volna! Békeidőben, uniós tag-
országként, a dübörgő gazdaság moraja 
mellett… Miként lehetne ezt magyaráz-
ni? Bármennyire fejlődő ország vagyunk 
is, látszólag vonzóbb máshol élni, mint 
például, a fejlődő országokra jellemzően, 
kövéren ebben az országban. 

A végkövetkeztetés pedig eléggé szo-
morú, mert ezzel a 17 százalékkal elsők 
vagyunk az EU-ban. És „az elvándorlá-
si arány dinamikája tekintetében” világ-
szinten a második helyen állunk, Szíria 
után. Arról a Szíriáról van szó, ahonnan 
százezrek, milliók menekültek el a hábo-
rú miatt. A mi népességmegtartó erőnk, 
hazaszeretettel és egyebekkel fűszerez-
ve, csak a földgolyó legkegyetlenebb há-
borúját elszenvedő Szíria mellett mér-
hető.

A fogyás és elvándorlás közötti különbségről

Cékla, torma, savanyú ká-
poszta,  fokhagyma, al-
ma, citrom – ezek a leg-

gyakoribb táplálékok, melye-
ket a gyergyószéki olvasóink 
fogyasztanak az egészségük 
megtartása érdekében tél vé-
gén. Többen a gyógyteákat és 
a mézet is előnyben részesítik 
ilyenkor.

Savanyú káposzta, vöröshagyma

„Ami a kertben termett, azt 
szépen eltettem, s most is abból 
táplálkozunk. Ilyenkor a legjobb 
a savanyú káposzta, a vörös-
hagyma” – írja egy olvasónk.  „A 
mi családunkban a fokhagyma 
és a vöröshagyma az immun-
erősítő, azt használjuk egész 
télen, s tavasszal is”; „Zöldség-
salátákat készítek, vöröshagy-
mát, fokhagymát és savanyú ká-
posztát fogyasztunk minél töb-
bet”; „A savanyú káposzta fo-
gyasztása a legfontosabb ebben 
az időszakban, ilyenkor kell a 
legjobban a C-vitamin”; „Ilyen-
kor a savanyú káposzta, a hagy-
ma, a fokhagyma a legjobb, eb-
ben az időszakban nem vásá-
rolunk sem paradicsomot, sem 
uborkát, sem paprikát, semmi 
olyan zöldséget, ami ebben az 
évszakban nem terem meg ná-
lunk”; „Az ősszel eltettük a ká-
posztát, és most is az a legjobb 
egészségmegőrző”; „Murok, pet-
rezselyem, cékla, fokhagyma, 
savanyú káposzta – ezeket a 
zöldségeket rendszeresen fo-
gyasztjuk, mert sok betegségtől 
megvédenek” – olvasható a szel-
vényeken.

Gyömbér, citrom

„Gyümölcsöket fogyasztunk, 
de nemcsak a tavasz folyamán, 
hanem egész télen, vagyis egész 
évben. Alma, citrom, narancs. 
Mostanában szoktunk gyömbé-
res citromot is fogyasztani, az 
jó immunerősítő” – írja egy ol-
vasónk, és hozzá hasonlóan töb-
ben jegyezték le a gyümölcsök 
fogyasztásának fontosságát. „A 
legfontosabb a gyümölcsök fo-
gyasztása”; „Gyümölcsöket fo-
gyasztunk egész télen, s most is. 
Alma, citrom, narancs, manda-

rin”; „Nálunk bevált a fokhagy-
ma gyömbérrel és citrommal ke-
verve, illetve a tárkony”; „Gyü-
mölcsöket fogyasztunk ilyen-
kor, és sok újdonságot is kipró-
bálunk, például a gyömbért cit-
rommal és mézzel” – jegyezték 
le olvasóink.

Méz, gyógyteák

„Gyógyteákat fogyasztunk, 
olyan gyógynövényeket haszná-
lunk, amit mi szedtünk, az a biz-
tos” – írja egy olvasónk. Többen 
jegyezték le, hogy a gyógyteák 

fogyasztásával igyekeznek meg-
védeni az egészségüket.„Csipke-
bogyólevet fogyasztok, és többfé-
le gyógyteát, illetve céklát, sava-
nyú káposztát”; „Legfontosabb-
nak, mint minden évszakban, tél 
végén is a rendszeres táplálko-
zást tartom, továbbá a gyógyte-
ák fogyasztása elengedhetetlen. 
Nemcsak ilyenkor készítünk te-
ákat, hanem az év más szaká-
ban is” – olvasható a szelvénye-
ken. Több olvasónk jegyezte le a 
mézet, a propoliszt és virágport, 
ezek fogyasztásával is igyekez-
nek megőrizni egészségüket. 

Az ősszel eltett káposzta több gyergyószéki olvasónk egészségét őrzi

ARCHÍV FELVÉTEL: TAMÁS GYOPÁR

Melyek azok a növények az étrendjében, melyekkel ilyenkor, tél végén igyekszik 
egészségét megtartani?




