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Az Úz folyó felső folyása 
mentén fekvő Csinódon, az 
Ak los-patak bal partján egy 

kevesek által ismert kénes gyógy-
forrás tör felszínre. Ennek a for-
rásnak a vizét évtizedekkel ezelőtt 
egy csinódi atyafi még szekérrel 
hordta haza, és meleg fürdővel or-
vosolta reumás panaszait, de uno-
kája, Bara Gergely vállalkozó most 
egy fenyőkkel körülölelt tisztásra 
vezette és egy tájba illő, szabadtéri 
fürdőt létesített – értesítette lapun-
kat Sepsiszéki Nagy Balázs helyi 
néprajzkutató, író. A kivitelező egy 
több hektoliteres cserefa hordó ket-
tévágásával két kádat alakított ki, 
amelyeket földbe ásott és egy csővel 
összekötött. A felsőben egy fafűtésű 

kályhával melegíti fel a vizet, innen 
folyik át a meleg víz az alsó kádba. 
Itt egyszerre 6-8 személy üldögél-
het a víz alatti fapadokon. A ké-
nes víz fürdő formájában alkalmas 
arra, hogy a szervezet kénhiányát 
pótolja, és leginkább a reumatikus 
panaszok meg egyes bőrbetegségek 
kezelésében van nagy jelentősége. 

Az új feredő a hétvégén nyitot-
ta meg kapuját, de a kiépítése még 
nem ért véget: az alapító édes vizű 
medence és vízicsúszda létrehozását 
tervezi gyerekek számára. A látoga-
tók viszont máris használhatják ezt 
a hatékony népi gyógymódot, amit 
a helyszínen ki lehet egészíteni kék-
agyag-pakolással. Utóbbi szintén 
alkalmas a reuma meg az övsömör 
kezelésére.

Reuma és bőRbetegségek ellen
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Kénes kád Csinódon. Gyerekek számára is bővül majd a létesítmény

tanácsok bRingásoknak 23.

A biciklizés előnyei
Miért jó biciklizni?
1. Az ember reflexműködését tré-

ningben és használható állapotban 
tartja (egyensúlyozás, térlátás, moz-
gáskoordináció stb.). Köztudott, hogy 
különösen az idősebb emberek állan-
dó reflexproblémákkal küzdenek.

2. Serkenti a légzést és a vérkerin-
gést. Szívzavarok esetén elég csak felül-
ni a szobakerékpárra, s máris gyógy-
hatást érünk el. De még sérült szív-
izomzat, például infarktus, hipertónia 
következtében is gyógyító tényező a 
beteg rehabilitációjában a rendszeres 
kerékpárgyakorlat. (Szívbetegek csak 
az orvos tudtával és annak javaslatára 
kerékpározhatnak!)

Meddig terhelhetők a keringési 
szervek? Egy új, kipróbált amerikai 
módszer segítségével könnyen vá-
laszt kaphatunk erre. Induljunk ki 
egy tapasztalati számból, amely a mi 
esetünkben: 220. Ebből vonjuk le az 
életkorunk számát, például 50-et, és 
adjunk hozzá 10-et. Az eredmény: 

180. Az ötvenéves ember tehát addig 
terhelhető, amíg pulzusszáma fel nem 
megy 180-ra. (A pulzust 10 másod-
percig mérjük, majd szorozzuk be 
hattal, s így megkapjuk a percenkénti 
szívfrekvenciát.) A gyakorlat napjában 
háromszor, ötször ismételhető 30 és 
70 éves kor között.

3. A kerékpározás statikailag kímé-
li a lábat. Az ortopédiai betegségek ese-
tén (például gyulladásos lúdtalp stb.) 
kitűnő „járógép”. A láb vér- és nyirok-
keringését is javítja. Ez megszívlelen-
dő, hiszen az érszűkületek leggyakrab-
ban az alsó végtagokban jelentkeznek. 
A már kialakult érszűkületek kisegítő 
értornája a biciklizés. A visszértágulás-
okban szenvedők is gyakran mondják 
az orvosoknak, hogy a fájdalmakat és 
a pangás tüneteit hatásosan csökkenti 
a kétkerekű. Az ízületek kilazításá-
nak és rendszeres mozgatásának, a 
reumatikus megbetegedések megelő-
zésében van nagy szerepe.

4. A kerékpározás a szervezet ener-

giaháztartásának szabályozására is 
szolgál.

5. Mint fizikai teljesítmény, a vér-
cukor-rendellenességek enyhébb ese-
teiben javítja az anyagcserezavart.

6. Bizonyos fokig az ember telje-
sítőképessége, az izomtónus jobb ál-
lapotban van a kerékpározás után. A 
biciklizés gerinctorna.

7. A gát- és medenceizomzat 
ritmikus tornája szintén előnyös a 
kiválasztószervek funkciózavarainál.

8. Törés, enyhébb agyvérzés után 
vagy bizonyos egyensúlyi zavarok ész-
lelésekor a gyógyulás jele, ha a beteg 
már tud biciklizni. A kétkerekű hátán 
jobb lesz a kedve, nő az önbizalma.

9. A kerékpározás a szorongás el-
len is kitűnő sport.
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